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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจําปต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 1,250,434,390.33 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 1,850,791,858.85 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 485,522,642.35 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 29 โครงการ รวม 
156,415,970.59 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 15 โครงการ รวม 4,263,069.78 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 150,705,000.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 1,018,580,542.30 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 34,091,744.10 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 19,921,689.64 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 22,255,343.54 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 6,934,715.29 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 3,587,255.91 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 1,211,369.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 499,869,020.82 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 430,709,404.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 53,581,700.11 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 921,781,374.22 บาท ประกอบด้วย



งบกลาง จํานวน 162,981,465.66 บาท

งบบุคลากร จํานวน 392,176,220.96 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 298,127,066.82 บาท

งบลงทุน จํานวน 47,850,667.02 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 20,645,953.76 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 53,581,700.11 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 90,136,851.45 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 56,182,500.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 34,091,744.10 107,940,000.00 109,100,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

19,921,689.64 20,126,000.00 17,846,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 22,255,343.54 28,000,000.00 23,000,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

6,934,715.29 7,500,000.00 7,500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,587,255.91 2,601,000.00 2,554,000.00

หมวดรายได้จากทุน 1,211,369.00 500,000.00 500,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 88,002,117.48 166,667,000.00 160,500,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 499,869,020.82 519,000,000.00 515,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

499,869,020.82 519,000,000.00 515,000,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 430,709,404.00 514,333,000.00 494,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

430,709,404.00 514,333,000.00 494,500,000.00

รวม 1,018,580,542.30 1,200,000,000.00 1,170,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 162,981,465.66 190,252,740.00 219,424,200.00

งบบุคลากร 392,176,220.96 442,265,220.00 463,552,510.00

งบดําเนินงาน 298,127,066.82 398,110,880.00 342,750,000.00

งบลงทุน 47,850,667.02 148,019,730.00 120,485,200.00

งบเงินอุดหนุน 20,645,953.76 20,906,430.00 23,788,090.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 50,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 921,781,374.22 1,199,605,000.00 1,170,000,000.00



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายรับ
รายรับจริง

2562 2563
ประมาณการ

2564 2565
หมวดรายได้

ดอกเบี้ยรับจํานํา

ดอกเบี้ยรับจํานํา 0 0 30,000,000 0

ดอกเบี้ยรับจํานํา 0 0 0 28,000,000

กําไรจําหนายทรัพยหลุด

กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด 0 0 4,000,000 0

กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุดจํานํา 0 0 0 4,000,000

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 10,000 200,000

รายได้เบ็ดเตล็ด

รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 1,000 0

รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 0 1,000

หมวดรายได้อื่น
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 0 0 7,500,000 7,500,000

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 
50

0 0 12,500,000 12,500,000

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 0 0 5,000,000 5,000,000

รวมรายรับ 0 0 59,011,000 57,201,000

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายจาย
รายจายจริง

2562 2563
ประมาณการ

2564 2565
งบกลาง 0 0 1,700,000 1,700,000



งบบุคลากร 0 0 3,180,000 3,110,000

งบดําเนินงาน 0 0 2,994,000 2,879,000

งบลงทุน 0 0 83,000 474,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0

งบรายจายอื่น 0 0 25,200,000 25,200,000

รวมรายจาย 0 0 33,157,000 33,363,000



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎรธานี
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี  จังหวัดสุราษฎรธานี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 147,178,140

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 31,190,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 315,289,580

แผนงานสาธารณสุข 68,513,160

แผนงานสังคมสงเคราะห 10,918,400

แผนงานเคหะและชุมชน 198,414,730

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 14,376,100

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 24,935,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 126,080,790

แผนงานการเกษตร 10,448,700

แผนงานการพาณิชย 3,230,300

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 219,424,200

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,170,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 219,424,200 219,424,200
    งบกลาง 219,424,200 219,424,200

รวม 219,424,200 219,424,200

หน้า : 1/12



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 44,116,780 2,989,700 33,628,900 523,400 81,258,780
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 9,857,100 0 0 0 9,857,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 34,259,680 2,989,700 33,628,900 523,400 71,401,680

งบดําเนินงาน 47,575,860 2,435,900 11,066,600 258,000 61,336,360
    ค่าตอบแทน 17,678,100 393,900 4,175,600 111,000 22,358,600

    ค่าใช้สอย 19,446,120 1,907,000 3,614,900 112,000 25,080,020

    ค่าวัสดุ 3,407,640 135,000 2,525,000 35,000 6,102,640

    ค่าสาธารณูปโภค 7,044,000 0 751,100 0 7,795,100

งบลงทุน 4,583,000 0 0 0 4,583,000
    ค่าครุภัณฑ์ 4,583,000 0 0 0 4,583,000

รวม 96,275,640 5,425,600 44,695,500 781,400 147,178,140

หน้า : 2/12



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ
งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
งานจราจร รวม

งบบุคลากร 7,679,100 12,909,000 2,504,400 23,092,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,679,100 12,909,000 2,504,400 23,092,500

งบดําเนินงาน 1,868,800 3,106,400 3,123,200 8,098,400
    ค่าตอบแทน 947,200 686,400 87,200 1,720,800

    ค่าใช้สอย 574,600 1,000,000 2,360,000 3,934,600

    ค่าวัสดุ 332,000 850,000 666,000 1,848,000

    ค่าสาธารณูปโภค 15,000 570,000 10,000 595,000

รวม 9,547,900 16,015,400 5,627,600 31,190,900

หน้า : 3/12



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนด

ระดับ
รวม

งบบุคลากร 6,771,700 107,135,590 68,369,490 4,139,550 186,416,330
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,771,700 107,135,590 68,369,490 4,139,550 186,416,330

งบดําเนินงาน 1,132,600 53,670,750 52,685,900 2,552,800 110,042,050
    ค่าตอบแทน 442,600 285,700 179,500 256,800 1,164,600

    ค่าใช้สอย 305,000 38,418,650 51,924,800 1,626,000 92,274,450

    ค่าวัสดุ 325,000 14,416,400 520,000 355,000 15,616,400

    ค่าสาธารณูปโภค 60,000 550,000 61,600 315,000 986,600

งบลงทุน 0 542,600 2,757,000 0 3,299,600
    ค่าครุภัณฑ์ 0 542,600 2,757,000 0 3,299,600

งบเงินอุดหนุน 0 15,531,600 0 0 15,531,600
    เงินอุดหนุน 0 15,531,600 0 0 15,531,600

รวม 7,904,300 176,880,540 123,812,390 6,692,350 315,289,580

หน้า : 4/12



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 11,491,400 10,758,900 29,401,900 51,652,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 11,491,400 10,758,900 29,401,900 51,652,200

งบดําเนินงาน 1,629,160 6,256,600 7,936,200 15,821,960
    ค่าตอบแทน 236,560 326,700 2,534,200 3,097,460

    ค่าใช้สอย 902,600 4,578,300 2,207,000 7,687,900

    ค่าวัสดุ 220,000 989,000 2,805,000 4,014,000

    ค่าสาธารณูปโภค 270,000 362,600 390,000 1,022,600

งบลงทุน 0 1,039,000 0 1,039,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 1,039,000 0 1,039,000

รวม 13,120,560 18,054,500 37,338,100 68,513,160

หน้า : 5/12



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 4,387,200 3,587,700 7,974,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,387,200 3,587,700 7,974,900

งบดําเนินงาน 338,000 2,605,500 2,943,500
    ค่าตอบแทน 130,000 103,000 233,000

    ค่าใช้สอย 100,000 2,122,500 2,222,500

    ค่าสาธารณูปโภค 108,000 0 108,000

    ค่าวัสดุ 0 380,000 380,000

รวม 4,725,200 6,193,200 10,918,400

หน้า : 6/12



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 0 7,878,600 39,549,340 11,093,300 58,521,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 7,878,600 39,549,340 11,093,300 58,521,240

งบดําเนินงาน 0 3,403,600 75,874,800 8,547,600 87,826,000
    ค่าตอบแทน 0 369,600 9,408,600 526,600 10,304,800

    ค่าใช้สอย 0 674,000 49,452,500 4,668,000 54,794,500

    ค่าวัสดุ 0 2,010,000 16,690,700 3,308,000 22,008,700

    ค่าสาธารณูปโภค 0 350,000 323,000 45,000 718,000

งบลงทุน 0 0 26,533,000 23,233,000 49,766,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 26,533,000 23,233,000 49,766,000

งบเงินอุดหนุน 2,301,490 0 0 0 2,301,490
    เงินอุดหนุน 2,301,490 0 0 0 2,301,490

รวม 2,301,490 11,282,200 141,957,140 42,873,900 198,414,730

หน้า : 7/12



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 4,751,100 4,751,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,751,100 4,751,100

งบดําเนินงาน 4,270,000 4,270,000
    ค่าตอบแทน 85,000 85,000

    ค่าใช้สอย 4,010,000 4,010,000

    ค่าวัสดุ 175,000 175,000

งบเงินอุดหนุน 5,355,000 5,355,000
    เงินอุดหนุน 5,355,000 5,355,000

รวม 14,376,100 14,376,100

หน้า : 8/12



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบบุคลากร 1,048,000 2,029,800 661,000 3,738,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,048,000 2,029,800 661,000 3,738,800

งบดําเนินงาน 7,770,200 9,288,000 3,538,000 20,596,200
    ค่าใช้สอย 7,385,200 9,140,000 3,400,000 19,925,200

    ค่าวัสดุ 85,000 61,000 90,000 236,000

    ค่าสาธารณูปโภค 300,000 12,000 0 312,000

    ค่าตอบแทน 0 75,000 48,000 123,000

งบเงินอุดหนุน 0 600,000 0 600,000
    เงินอุดหนุน 0 600,000 0 600,000

รวม 8,818,200 11,917,800 4,199,000 24,935,000

หน้า : 9/12



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 7,326,780 31,988,680 39,315,460
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,326,780 31,988,680 39,315,460

งบดําเนินงาน 739,630 26,528,100 27,267,730
    ค่าตอบแทน 347,800 2,593,600 2,941,400

    ค่าใช้สอย 190,830 5,353,000 5,543,830

    ค่าวัสดุ 120,000 17,861,500 17,981,500

    ค่าสาธารณูปโภค 81,000 720,000 801,000

งบลงทุน 0 59,497,600 59,497,600
    ค่าครุภัณฑ์ 0 937,600 937,600

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 58,560,000 58,560,000

รวม 8,066,410 118,014,380 126,080,790

หน้า : 10/12



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 4,915,700 4,915,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,915,700 4,915,700

งบดําเนินงาน 3,233,000 3,233,000
    ค่าตอบแทน 535,000 535,000

    ค่าใช้สอย 1,058,000 1,058,000

    ค่าวัสดุ 1,610,000 1,610,000

    ค่าสาธารณูปโภค 30,000 30,000

งบลงทุน 2,300,000 2,300,000
    ค่าครุภัณฑ์ 2,300,000 2,300,000

รวม 10,448,700 10,448,700

หน้า : 11/12



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบบุคลากร 406,500 1,509,000 1,915,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 406,500 1,509,000 1,915,500

งบดําเนินงาน 202,000 1,112,800 1,314,800
    ค่าตอบแทน 30,000 92,000 122,000

    ค่าใช้สอย 90,000 790,800 880,800

    ค่าวัสดุ 80,000 220,000 300,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,000 10,000 12,000

รวม 608,500 2,621,800 3,230,300

หน้า : 12/12



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 147,178,140

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 31,190,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 315,289,580

แผนงานสาธารณสุข 68,513,160

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,918,400

แผนงานเคหะและชุมชน 198,414,730

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 14,376,100

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 24,935,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 126,080,790

แผนงานการเกษตร 10,448,700

แผนงานการพาณิชย์ 3,230,300

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 219,424,200

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,170,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65   จึงตราเทศบัญญัติขึ้น
ไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,203,363,000 
บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,170,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 113,362,736.01 3,628,281.67 1,000,000.00 -50.00 % 500,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 2,479,484.52 474,452.99 200,000.00 -50.00 % 100,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 12,652,389.11 90,000,000.00 0.00 % 90,000,000.00
     ภาษีป้าย 17,594,889.00 16,899,047.00 16,000,000.00 12.50 % 18,000,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 309,000.00 313,000.00 540,000.00 -44.44 % 300,000.00
     อากรรังนกอีแอ่น 50,413.00 124,573.33 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 133,796,522.53 34,091,744.10 107,940,000.00 109,100,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 66,542.00 63,360.40 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 50,000.00 52,020.00 40,000.00 25.00 % 50,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 3,415,600.33 3,399,360.00 3,200,000.00 3.13 % 3,300,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 698,000.00 774,000.00 780,000.00 2.56 % 800,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

553,100.00 516,400.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

4,400.00 2,400.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:23:12 หน้า : 1/4



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 113,930.00 107,150.00 90,000.00 433.33 % 480,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 797,940.00 870,570.00 950,000.00 -15.79 % 800,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 163,504.10 127,640.00 250,000.00 -40.00 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 39,780.00 36,540.00 50,000.00 -10.00 % 45,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 8,400.00 540.00 25,000.00 -20.00 % 20,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,307,077.50 4,427,850.00 3,500,000.00 -71.43 % 1,000,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

10,600.00 7,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 0.00 0.00 25,000.00 -20.00 % 20,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 16,759,011.71 6,879,459.24 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 37,870.00 53,510.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

2,034,512.00 1,981,400.00 1,950,000.00 0.00 % 1,950,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

252,200.00 222,000.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 163,000.00 159,700.00 160,000.00 0.00 % 160,000.00
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 24,000.00 25,000.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 5,470.00 4,040.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 30,640.00 18,550.00 30,000.00 -33.33 % 20,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 168,500.00 188,200.00 150,000.00 -13.33 % 130,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 26,709,077.64 19,921,689.64 20,126,000.00 17,846,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 2,499,169.00 2,557,020.70 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00
     ดอกเบี้ย 29,714,606.26 19,698,322.84 25,000,000.00 -20.00 % 20,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 32,213,775.26 22,255,343.54 28,000,000.00 23,000,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล 6,895,164.04 6,934,715.29 7,500,000.00 0.00 % 7,500,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 6,895,164.04 6,934,715.29 7,500,000.00 7,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 390.00 129.00 1,000.00 300.00 % 4,000.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 490,300.00 663,400.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 112,721.00 130,661.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,879,016.07 2,793,065.91 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,482,427.07 3,587,255.91 2,601,000.00 2,554,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 383,413.00 1,211,369.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 383,413.00 1,211,369.00 500,000.00 500,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 7,534,954.12 7,276,950.34 6,000,000.00 0.00 % 6,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 221,376,620.31 205,662,088.76 215,000,000.00 -4.65 % 205,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 72,302,802.60 71,702,415.57 75,000,000.00 0.00 % 75,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5,431,538.12 4,698,622.00 4,500,000.00 11.11 % 5,000,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 113,612,887.85 99,397,845.56 95,000,000.00 5.26 % 100,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 4,065,863.08 3,545,391.83 2,500,000.00 20.00 % 3,000,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 1,001,147.85 881,780.76 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

130,367,565.00 106,703,926.00 120,000,000.00 0.00 % 120,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 555,693,378.93 499,869,020.82 519,000,000.00 515,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 410,394,767.00 430,709,404.00 514,333,000.00 -3.86 % 494,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 410,394,767.00 430,709,404.00 514,333,000.00 494,500,000.00
รวมทุกหมวด 1,168,568,525.47 1,018,580,542.30 1,200,000,000.00 1,170,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:23:12 หน้า : 4/4



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,170,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 109,100,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 90,000,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ภาษีป้าย จํานวน 18,000,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 17,846,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 3,300,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง
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ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 480,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 8,000,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง
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ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 1,950,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 160,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 130,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 23,000,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 3,000,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ดอกเบี้ย จํานวน 20,000,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 7,500,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล จํานวน 7,500,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 2,554,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

หมวดรายได้จากทุน รวม 500,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 515,000,000 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 6,000,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 205,000,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 75,000,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 5,000,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 100,000,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 3,000,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 120,000,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 494,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 494,500,000 บาท

ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 0 0 0 100 % 24,546,200

คาชําระดอกเบี้ย 0 0 0 100 % 6,875,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 6,481,871 6,408,869 8,700,000 -3.45 % 8,400,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 260,522 0 0 100 % 400,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 99,901,700 105,483,200 123,500,000 -3.69 % 118,948,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 17,761,600 19,548,800 25,670,400 -11.31 % 22,767,200

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 429,000 415,500 540,000 -15.56 % 456,000

เงินสํารองจาย 55,751 3,293,635 3,000,000 -33.33 % 2,000,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 20,266,000

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 1,800,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี    จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 2,850,000

คาใชจายในการจัดการจราจร 2,498,236 1,174,745 1,300,000 -23.08 % 1,000,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
(ส.ท.ท.)

750,000 750,000 750,000 0 % 750,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 288,217 350,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

3,833,230 3,712,415 4,015,000 0 % 4,015,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ

0 0 0 100 % 3,600,000

เงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 3,600,000 -100 % 0

เงินสมทบเขาระบบหลักประกันสุขภาพ 3,600,000 3,600,000 0 0 % 0

ชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล

0 527,115.27 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

13,388,744 13,740,000 20,570,010 -100 % 0

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 1,703,476.26 1,733,432.56 1,900,000 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 1,366,331.9 2,006,256.83 2,270,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูรับบํานาญ 77,875 56,400 264,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 500,000

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง 0 0 0 100 % 100,000

เงินชวยพิเศษ 54,000 242,880 680,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 152,162,337.16 162,981,465.66 197,109,410 219,424,200
รวมงบกลาง 152,162,337.16 162,981,465.66 197,109,410 219,424,200
รวมงบกลาง 152,162,337.16 162,981,465.66 197,109,410 219,424,200

รวมแผนงานงบกลาง 152,162,337.16 162,981,465.66 197,109,410 219,424,200
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

2,132,280 2,132,280 1,654,110 28.91 % 2,132,280

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 480,000 480,000 369,400 29.94 % 480,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 480,000 480,000 369,400 29.94 % 480,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

1,032,960 1,032,960 774,720 24.73 % 966,300

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

5,798,520 5,623,560 4,737,423 22.4 % 5,798,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 9,923,760 9,748,800 7,905,053 9,857,100

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:25 หนา : 3/186



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 18,758,022.95 18,413,652.23 22,941,800 -1.9 % 22,506,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

803,912.03 830,240.05 975,680 -20.6 % 774,680

เงินประจําตําแหนง 782,848.61 778,512.88 994,200 -22.15 % 774,000

คาจางลูกจางประจํา 273,480 282,300 305,600 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 7,461,574.94 8,329,070.35 8,888,000 7.59 % 9,562,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 715,595.8 683,088.85 619,800 3.55 % 641,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 28,795,434.33 29,316,864.36 34,725,080 34,259,680
รวมงบบุคลากร 38,719,194.33 39,065,664.36 42,630,133 44,116,780

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

16,500 32,000 19,074,500 -20.52 % 15,160,000

คาเบี้ยประชุม 7,872 10,500 15,000 366.67 % 70,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 332,250 532,915 493,300 -38.52 % 303,300

คาเชาบาน 1,344,290.1 1,578,476.41 2,002,500 -1.72 % 1,968,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 176,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 88,220 213,030 237,200 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 1,789,132.1 2,366,921.41 21,822,500 17,678,100
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,274,705.91 1,375,260.59 1,988,000 14.24 % 2,271,000

คาจัดทําคูมือประชาชนเทศบาล 0 0 0 100 % 320,000

คาจัดทํารายงานกิจการเทศบาล 0 349,500 350,000 0 % 350,000

คาจัดทําวารสารเทศบาล 0 412,500 500,000 -10 % 450,000

คาจางทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 0 1,516,746 1,987,200 0 % 1,987,200

คาจางที่ปรึกษา 0 0 0 100 % 5,000,000

คาจางยามรักษาความปลอดภัย 0 688,590.76 933,120 0 % 933,120

คาจางเหมาบริการบํารุงรักษา/ปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์สําหรับรถทะเบียน
เคลื่อนที่

0 0 420,000 0 % 420,000

คาจางเหมาบริการยายระบบงานทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน

0 0 300,000 0 % 300,000

คาเชาทรัพย์สิน 0 273,100 522,400 -35.3 % 338,000

คาประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ 0 0 100,000 0 % 100,000

คาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ 0 155,250 156,000 0 % 156,000

โครงการจัดทํารายงานกิจการเทศบาล 346,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:25 หนา : 5/186



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดทําวารสารเทศบาล 412,500 0 0 0 % 0

โครงการจางทําความสะอาดอาคารสํานัก
งาน 

1,549,713 0 0 0 % 0

โครงการจางยามรักษาความปลอดภัย 690,882.5 0 0 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ 143,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 560,405 447,160 500,000 -20 % 400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 2,344,650.2 1,811,279.4 1,727,500 -29.44 % 1,218,900

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม 
และพวงมาลา

13,000 13,000 20,000 0 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 364,700

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดนของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

48,000 50,700 52,000 -3.85 % 50,000

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีนครสุราษฏร์ธานี

0 0 7,486,237 -98.66 % 100,000

โครงการจัดกิจกรรมการใหบริการ
สาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันทองถิ่น
ไทย "18 มีนา วันทองถิ่นไทย

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมการใหบริการ
สาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล

63,821 11,990 96,000 -16.67 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาพระบรม
ราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์

855,781 0 0 0 % 0

โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์

0 632,375 350,000 -14.29 % 300,000

โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบ
ชุมชน

519,520 141,260 500,000 -20 % 400,000

โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

0 0 0 100 % 150,000

โครงการประกวดองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

50,000 10,000 50,000 -20 % 40,000

โครงการผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ์
ทาง Youtube

0 0 0 100 % 48,000

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการ
ประเมินผลการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ

14,310 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

943,045 0 382,100 57.03 % 600,000

โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพพนักงาน
ครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา

0 0 0 100 % 600,000
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานของเทศบาล

0 0 0 100 % 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,880,468.42 1,453,476.19 3,443,000 -31.48 % 2,359,200

รวมค่าใช้สอย 11,709,802.03 9,342,187.94 21,863,557 19,446,120
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,004,843 1,077,810.5 1,925,500 -43.39 % 1,090,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 139,507.37 139,925.24 132,000 -9.09 % 120,000

วัสดุงานบานงานครัว 112,632 188,753 247,000 -40.49 % 147,000

วัสดุกอสราง 69,860 148,130 314,000 -69.75 % 95,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 125,746.2 157,522.4 247,000 -4.09 % 236,900

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 577,724.87 391,485.7 880,000 -4.72 % 838,500

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 2,280 10,000 1,150 % 125,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 40,000 29,730 53,000 0 % 53,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 4,580 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 621,083 652,209 750,000 -6.37 % 702,240

รวมค่าวัสดุ 2,691,396.44 2,792,425.84 4,563,500 3,407,640
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 3,060,842.37 3,247,422.3 3,427,000 2.28 % 3,505,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 175,886.32 175,987.17 300,000 0 % 300,000

คาบริการโทรศัพท์ 257,712.7 263,812.23 335,000 -17.91 % 275,000
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คาบริการไปรษณีย์ 533,546 873,171.4 2,354,000 -21.24 % 1,854,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 475,550.39 473,122.83 1,127,500 -1.55 % 1,110,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,503,537.78 5,033,515.93 7,543,500 7,044,000
รวมงบดําเนินงาน 20,693,868.35 19,535,051.12 55,793,057 47,575,860

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 2,450 0 0 0 % 0

เกาอี้ผูบริหาร 0 3,800 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงาน 0 0 2,000 -100 % 0

เกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอยกวา 
55x55x90 ซม.

0 0 42,000 -100 % 0

เกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอยกวา 
60x75x110 ซม.

0 0 24,000 -100 % 0

เกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอยกวา 
63x69x107 ซม.

0 0 5,900 -100 % 0

เกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอยกวา 
68x68x115 ซม.

0 0 10,000 -100 % 0

เกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอยกวา 
68x76x110 ซม.

0 0 19,200 -100 % 0

เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง 0 0 62,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน 0 0 28,600 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติด
ผนัง

0 74,000 0 0 % 0

ชุดโตะทํางาน 0 27,000 0 0 % 0

ตูเก็บเอกสาร 0 0 7,900 -100 % 0

ตูเก็บเอกสาร ขนาดไมนอยกวา 
80x35x180 ซม.

0 0 15,500 -100 % 0

ตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ขนาดไมนอย
กวา 80x45x85 ซม.

0 0 10,000 -100 % 0

ตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ขนาดไมนอย
กวา 85x45x85 ซม.

0 0 8,000 -100 % 0

ตูเก็บเอกสารไม ชนิดไมมีบานเปิด ขนาดไม
นอยกวา 120x40x85 ซม

0 0 12,000 -100 % 0

ตูเหล็ก 0 11,000 0 0 % 0

ตูเอกสาร 2 ลิ้นชัก 3,850 0 0 0 % 0

โตะทํางาน 0 3,500 0 0 % 0

โตะทํางาน ขนาดไมนอยกวา 120x60x75 
ซม.

0 0 22,500 -100 % 0

โตะทํางาน ขนาดไมนอยกวา 160x75x75 
ซม.

0 0 30,800 -100 % 0

โตะทํางาน ขนาดไมนอยกวา 160x80x76 
ซม.

0 0 14,900 -100 % 0
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โตะทํางาน ขนาดไมนอยกวา 160x85x75 
ซม.

0 0 76,000 -100 % 0

โตะทํางาน ขนาดไมนอยกวา 180x90x75 
ซม.

0 0 22,000 -100 % 0

โตะทํางานพรอมเกาอี้ 0 5,400 0 0 % 0

โตะพรอมเกาอี้ 12,200 0 0 0 % 0

โตะหมูบูชา 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 854,000 -100 % 0

รถยนต์ ขนาดไมนอยกวา 6 ที่นั่ง 0 0 1,400,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กลองสําหรับการประชุม Video 
Conference

0 0 0 100 % 498,000

โครงการจัดซื้อไมค์ประชุมไรสายสําหรับ
หองประชุมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

0 0 250,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองดิจิทัล พรอมเลนส์ 0 0 0 100 % 55,000

กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 55,000 0 0 % 0

กลองถายภาพระบบดิจิตอล 0 0 0 100 % 180,000

โครงการติดตั้งจอ LED Full color บริเวณ
แยกวัดโพธาวาส

0 0 0 100 % 3,850,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:25 หนา : 11/186



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เลนส์กลองถายภาพระบบดิจิตอล 0 13,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 90,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 หนา/นาที) 

0 0 60,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 39,800 -100 % 0

โครงการติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติสํานัก
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

0 0 3,000,000 -100 % 0

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0 0 24,000 -100 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 0 0 7,600 -100 % 0

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 0 0 3,200 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,500 193,200 6,212,900 4,583,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

โครงการปรับปรุงหองฝ่ายพัสดุและ
ทรัพย์สินสํานักการคลัง

0 69,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเก็บพัสดุ 0 0 700,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 69,000 700,000 0
รวมงบลงทุน 18,500 262,200 6,912,900 4,583,000

รวมงานบริหารทั่วไป 59,431,562.68 58,862,915.48 105,336,090 96,275,640
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,605,087.1 1,635,930 1,808,300 42.55 % 2,577,800

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 162,064.8 191,040 289,500 36.06 % 393,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,767,151.9 1,826,970 2,097,800 2,989,700
รวมงบบุคลากร 1,767,151.9 1,826,970 2,097,800 2,989,700
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14,360 26,120 55,000 -18.18 % 45,000

คาเชาบาน 170,100 188,250 152,900 100.13 % 306,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 42,900

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 11,820 13,840 25,900 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 196,280 228,210 233,800 393,900
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 125,385 210,930 277,210 6.42 % 295,000

คาจางที่ปรึกษา 0 99,600 250,000 0 % 250,000

คาเชาทรัพย์สิน 0 18,000 20,000 100 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 34,414 73,926.84 142,000 -42.54 % 81,600

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,400

โครงการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี
และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

51,350 69,965 70,000 0 % 70,000
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และเพิ่ม
เติม/ เปลี่ยนแปลง

0 54,780 500,000 -20 % 400,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปีและ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

349,155 0 0 0 % 0

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

45,397 4,517.5 50,000 -40 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยว
ของกับแผนพัฒนาทองถิ่น

260,210 0 205,000 70.73 % 350,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น

0 0 0 100 % 350,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,030 2,980 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 869,941 534,699.34 1,529,210 1,907,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 59,577 43,514 70,000 -14.29 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 64,980 75,960 65,000 15.38 % 75,000

รวมค่าวัสดุ 124,557 119,474 135,000 135,000
รวมงบดําเนินงาน 1,190,778 882,383.34 1,898,010 2,435,900
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,000 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)

0 8,900 8,900 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 5,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,000 8,900 58,700 0
รวมงบลงทุน 21,000 8,900 58,700 0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษา 99,600 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 99,600 0 0 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 99,600 0 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,078,529.9 2,718,253.34 4,054,510 5,425,600
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 10,424,129.97 9,642,506.56 12,642,500 53.95 % 19,463,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

14,968 16,495 21,300 1,093.43 % 254,200

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 337,200

คาจางลูกจางประจํา 542,460 569,040 607,900 4.98 % 638,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 8,328,552.64 8,381,306.39 9,993,600 21.91 % 12,182,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 888,222.8 798,932.03 969,160 -22.26 % 753,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 20,198,333.41 19,408,279.98 24,234,460 33,628,900
รวมงบบุคลากร 20,198,333.41 19,408,279.98 24,234,460 33,628,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,517,610 2,461,890 2,500,000 -60 % 1,000,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 688,010 1,128,460 940,000 38.83 % 1,305,000

คาเชาบาน 655,640.45 944,547 1,054,400 47.67 % 1,557,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 113,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ 0 0 0 100 % 200,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 56,770 61,900 94,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 2,918,030.45 4,596,797 4,588,400 4,175,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 480,956.58 317,455.59 178,000 113.48 % 380,000

คาเชาทรัพย์สิน 0 550,000 1,070,000 -5.9 % 1,006,900

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 742,530 536,812 300,000 111.33 % 634,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 446,000

โครงการจัดทําภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ดวยระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง(TAXGO)

0 0 419,200 -100 % 0

โครงการเชื่อมตอโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินกับสํานักงานทะเบียน
ทองถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

59,070 81,600 100,000 0 % 100,000
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โครงการประชาสัมพันธ์การชําระภาษีทอง
ถิ่น

199,750 78,142.95 300,000 -33.33 % 200,000

โครงการปรับปรุงและสํารวจขอมูลการจัด
ทําแผนที่ภาษีฯ

147,500 52,100 150,000 100 % 300,000

โครงการสํารวจขอมูลการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และ
โปรแกรมประยุกต์ ระบบสานสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)

0 281,700 300,000 -100 % 0

โครงการสํารวจขอมูลการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (LTEX 3000) และ
โปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (LTEX GIS)

203,375 0 0 0 % 0

โครงการอบรมใหความรูเรื่องภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562

0 159,340 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 318,545.9 284,860.31 500,000 9.6 % 548,000

รวมค่าใช้สอย 2,151,727.48 2,342,010.85 3,317,200 3,614,900
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 963,824 749,068 1,100,000 -1.64 % 1,082,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,487.35 12,203.96 37,500 12 % 42,000

วัสดุงานบานงานครัว 2,600 26,525 50,000 38 % 69,000

วัสดุกอสราง 4,650 28,708.1 20,000 35 % 27,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,725.6 6,098.5 100,000 42 % 142,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 194,486 105,698.6 300,000 21.6 % 364,800

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 30,000 160 % 78,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 30,000 27.33 % 38,200

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 25,000 28 % 32,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 532,020 560,447 700,000 -7.14 % 650,000

รวมค่าวัสดุ 1,731,792.95 1,488,749.16 2,392,500 2,525,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 5,594.04 6,406.28 10,000 0 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 77,636.21 62,306.54 124,000 37.9 % 171,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 409,317.8 379,250.66 455,000 25.3 % 570,100

รวมค่าสาธารณูปโภค 492,548.05 447,963.48 589,000 751,100
รวมงบดําเนินงาน 7,294,098.93 8,875,520.49 10,887,100 11,066,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 34,300 0 0 0 % 0

เกาอี้บุหนัง  มีลอเลื่อน  ปรับระดับได  
จํานวน  5  ตัว

12,000 0 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงาน 0 36,400 5,600 -100 % 0
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เกาอี้สํานักงาน  จํานวน  1  ตัว (ราคาตาม
ทองถิ่น)

6,000 0 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 12 ตัว (ราคาตาม
ทองถิ่น)

28,800 0 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 13 ตัว (ราคาตาม
ทองถิ่น)

36,400 0 0 0 % 0

เครื่องนับธนบัตร 0 49,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ  จํานวน  2  เครื่อง  
(ราคาตามครุภัณฑ์ฯ ปี 2561)

57,000 0 0 0 % 0

ตูทําน้ํารอน น้ําเย็น 0 9,800 0 0 % 0

ตูเหล็กรวม 1 บาน 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ใบ 
(ราคาตามทองถิ่น)

3,900 0 0 0 % 0

ตูอเนกประสงค์  4  ลิ้นชัก  จํานวน  1  ใบ  
(ราคาตามทองถิ่น)

2,800 0 0 0 % 0

ตูอเนกประสงค์ 3 ลิ้นชัก จํานวน 1 ใบ 
(ราคาตามทองถิ่น)

2,200 0 0 0 % 0

ตูอเนกประสงค์โลง  3  ชั้น  จํานวน  1  ใบ 
 (ราคาตามทองถิ่น)

850 0 0 0 % 0

ตูเอกสารชนิดรางเลื่อน 0 0 480,000 -100 % 0

ตูเอกสารบนโลง ลางบานเปิด  จํานวน  1  
ใบ  (ราคาตามทองถิ่น)

3,500 0 0 0 % 0
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ตูเอกสารเหล็ก  จํานวน  8  ใบ  (ราคาตาม
ทองถิ่น)

38,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 0 81,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

0 0 440,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 90,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 0 58,200 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์แมขาย แบบที่ 2 0 229,000 0 0 % 0

เครื่องบันทึกขอมูลผานระบบเครือขาย 
(NAS)

0 0 136,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 6,300 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที)

0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 
หนา/นาที)

0 0 41,600 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 11,450 121,500 -100 % 0
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สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 3

0 0 72,000 -100 % 0

อุปกรณ์จัดเก็บขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(ฮาร์ดดิส) จํานวน 2 ลูก ขนาด 2.5 นิ้ว  
ความจุ 1 เทลาไบร์ (Enterprise Harddisk 
2.5)

36,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 262,950 475,450 1,403,000 0
รวมงบลงทุน 262,950 475,450 1,403,000 0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาเงินถอนคืน 0 0 50,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 50,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 50,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 27,755,382.34 28,759,250.47 36,574,560 44,695,500
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 523,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 523,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 523,400
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 111,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 72,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 32,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 112,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 35,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 258,000
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รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 781,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 90,265,474.92 90,340,419.29 145,965,160 147,178,140

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,728,012.04 2,770,050 3,036,100 -5.57 % 2,867,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

14,967.74 13,560 126,200 -14.42 % 108,000

เงินประจําตําแหนง 9,800 4,500 18,000 0 % 18,000

คาจางลูกจางประจํา 260,280 273,480 292,400 6.4 % 311,100

คาตอบแทนพนักงานจาง 3,001,314.81 3,538,908.36 3,787,500 3.85 % 3,933,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 409,413.52 468,383.23 468,000 -5.66 % 441,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,423,788.11 7,068,881.59 7,728,200 7,679,100
รวมงบบุคลากร 6,423,788.11 7,068,881.59 7,728,200 7,679,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

216,000 220,500 321,000 -10.9 % 286,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 249,000 358,280 383,000 -7.31 % 355,000
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คาเชาบาน 164,500 190,200 261,000 3.91 % 271,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 35,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 40,500 54,250 69,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 670,000 823,230 1,034,000 947,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 182,088.5 209,544 200,000 0 % 200,000

คาเชาทรัพย์สิน 0 123,614.45 148,000 -32.7 % 99,600

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 190,589 93,927.79 160,000 -50 % 80,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการทบทวน จัดทํา ปรับปรุง และแกไข
กฎหมายของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิง
รุก 

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการใหความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในชีวิตประจําวัน

69,500 0 100,000 -20 % 80,000
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โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานของเทศบาล

113,003.3 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 182,819.21 85,671.27 180,000 -52.78 % 85,000

รวมค่าใช้สอย 738,000.01 512,757.51 898,000 574,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 79,190 71,551.2 130,000 -38.46 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,250 19,047 2,000 1,000 % 22,000

วัสดุงานบานงานครัว 3,160 988 6,000 0 % 6,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 59,948.77 41,792.6 11,000 100 % 22,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 111,767.35 108,067.6 125,000 0 % 125,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 3,900 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,692 288 3,000 300 % 12,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 43,930 43,895 39,000 28.21 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 318,938.12 289,529.4 321,000 332,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 17,050.66 14,236.35 25,000 -40 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 17,050.66 14,236.35 25,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 1,743,988.79 1,639,753.26 2,278,000 1,868,800
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 0 0 2,900 -100 % 0

เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง 0 0 20,000 -100 % 0

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 16,500 -100 % 0

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก 0 0 8,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

0 0 34,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที)

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 135,800 0
รวมงบลงทุน 0 0 135,800 0

รวมงานเทศกิจ 8,167,776.9 8,708,634.85 10,142,000 9,547,900
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,771,120 3,379,090 4,649,600 -9.77 % 4,195,200
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 6,900 100 % 13,800

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

คาจางลูกจางประจํา 1,665,420 1,753,200 1,877,500 6.64 % 2,002,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 3,537,232.68 4,504,266 5,793,700 1.76 % 5,895,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 469,188.64 587,697 798,100 -1.72 % 784,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,460,961.32 10,242,253 13,143,800 12,909,000
รวมงบบุคลากร 9,460,961.32 10,242,253 13,143,800 12,909,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 103,500 230,000 0 % 230,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 164,300 95,300 200,000 0 % 200,000

คาเชาบาน 41,000 42,800 144,000 -19.17 % 116,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 140,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 78,200 25,300 145,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 283,500 266,900 719,000 686,400
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 134,758.76 86,593.98 150,000 -33.33 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 89,535 1,700 100,000 -60 % 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชวยเหลือผู
ประสบภัยในชวงเทศกาล

49,600 60,600 100,000 -50 % 50,000

โครงการฝึกอบรมซอมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

0 0 100,000 -50 % 50,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

0 0 200,000 -75 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 451,813.15 359,114.4 700,000 0 % 700,000

รวมค่าใช้สอย 725,706.91 508,008.38 1,350,000 1,000,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 41,333 55,575 73,100 -45.28 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 29,700 50,000 -40 % 30,000

วัสดุงานบานงานครัว 10,000 960 10,000 -50 % 5,000

วัสดุกอสราง 70,000 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 130,457 15,622 100,000 -30 % 70,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 271,683.5 280,445.6 350,000 0 % 350,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,394.6 22,730 50,000 -40 % 30,000

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

วัสดุเครื่องแตงกาย 99,900 70,460 80,000 0 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,020 10,446 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 194,900 200,000 0 % 200,000

วัสดุอื่น 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 647,788.1 680,838.6 983,100 850,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 259,524.05 339,103.13 500,000 0 % 500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 19,258.24 22,994.29 30,000 0 % 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 23,141.8 35,915.25 40,000 -87.5 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 301,924.09 398,012.67 570,000 570,000
รวมงบดําเนินงาน 1,958,919.1 1,853,759.65 3,622,100 3,106,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 0 86,800 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ชุดดับเพลิง 0 488,000 500,000 -100 % 0

รถดับเพลิง 0 0 8,000,000 -100 % 0

รถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง 0 0 6,500,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 574,800 15,000,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางอาคารสถานีดับเพลิง
หนวยยอย (ถนนเลี่ยงเมือง) ทางเขา
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

0 0 7,000,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 7,000,000 0
รวมงบลงทุน 0 574,800 22,000,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 11,419,880.42 12,670,812.65 38,765,900 16,015,400
งานจราจร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 1,483,300

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 913,800
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 107,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,504,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,504,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 57,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 9,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 87,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 2,000,000

คาเชาทรัพย์สิน 0 0 0 100 % 48,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 0 0 0 100 % 8,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 2,000

คาสินไหมทดแทน 0 0 0 100 % 2,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 2,360,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 280,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 6,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 25,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 666,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 3,123,200
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รวมงานจราจร 0 0 0 5,627,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 19,587,657.32 21,379,447.5 48,907,900 31,190,900

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 5,288,203.87 5,243,523.87 7,362,100 -34.12 % 4,850,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

135,000 150,031.45 169,870 13.44 % 192,700

เงินประจําตําแหนง 171,000 165,435.48 244,500 -19.02 % 198,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,365,881.89 1,496,725.16 1,419,400 1.11 % 1,435,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 127,397.99 123,576.13 110,100 -12.99 % 95,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,087,483.75 7,179,292.09 9,305,970 6,771,700
รวมงบบุคลากร 7,087,483.75 7,179,292.09 9,305,970 6,771,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

255,400 70,500 339,800 -35.26 % 220,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 39,300 20,000 0 % 20,000

คาเชาบาน 243,222.4 255,600 249,520 -52.87 % 117,600
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 85,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 134,016 142,450 168,410 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 632,638.4 507,850 777,730 442,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 93,600.47 68,820 100,000 -30 % 70,000

คาจางทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 0 0 98,400 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 190,056 142,633.3 200,000 -40 % 120,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษา

123,807.25 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษา และงบประมาณทางการศึกษา

0 133,792 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 187,011.9 94,441.28 150,000 -43.33 % 85,000

รวมค่าใช้สอย 594,475.62 439,686.58 548,400 305,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 160,262.5 126,331 180,000 -44.44 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,543 10,480 20,000 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 19,930 16,883 20,000 -50 % 10,000

วัสดุกอสราง 13,525 8,153 10,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 11,600 2,568 25,000 -80 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 125,435.9 100,304.6 70,000 14.29 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 98,905 157,307 180,000 -27.78 % 130,000

รวมค่าวัสดุ 449,201.4 422,026.6 505,000 325,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 33,843.37 23,616.37 65,000 -53.85 % 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 38,712.49 34,302.1 35,000 -14.29 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 72,555.86 57,918.47 100,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 1,748,871.28 1,427,481.65 1,931,130 1,132,600
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเหล็ก แบบ 40 ชอง 4 ชั้น 15,300 0 0 0 % 0

โตะทํางานพรอมเกาอี้ 0 0 24,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปมน้ําแบบอัตโนมัติ แรงดันคงที่ 0 6,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 33,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 17,400 13,300 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 23,000 23,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

0 44,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดํา

0 0 10,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:25 หนา : 38/186



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องพิมพM์ulti function เลเซอร์หรือ 
LED สี

0 45,000 0 0 % 0

จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว 0 0 2,800 -100 % 0

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 0 3,200 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,300 194,800 73,100 0
รวมงบลงทุน 15,300 194,800 73,100 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 8,851,655.03 8,801,573.74 11,310,200 7,904,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 62,826,769.07 65,904,128.79 67,027,840 8.17 % 72,504,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

7,936,485.7 7,947,173.29 7,591,140 12.4 % 8,532,800

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

เงินวิทยฐานะ 8,395,080.54 8,412,965.26 8,581,800 2.49 % 8,795,200

คาจางลูกจางประจํา 537,840 571,020 592,800 6.95 % 634,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 8,490 0 0 100 % 10,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 9,025,678.73 10,385,609.44 11,206,100 38.74 % 15,547,670
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 831,544.27 853,649.13 892,960 22.43 % 1,093,220

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 89,579,888.31 94,092,545.91 95,910,640 107,135,590
รวมงบบุคลากร 89,579,888.31 94,092,545.91 95,910,640 107,135,590

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบาน 158,500 150,000 215,520 -22.05 % 168,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 97,700

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 85,680 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 158,500 150,000 321,200 285,700
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 80,047.25 69,505.88 80,000 -37.5 % 50,000

คาจางยามรักษาความปลอดภัย 0 0 0 100 % 752,400

คาเชาทรัพย์สิน 0 0 0 100 % 40,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 590,005.5 553,415 655,000 -50.29 % 325,600

คาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู 0 0 0 100 % 90,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 145,400

โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแหงชาติ 412,280.3 448,714.15 195,000 79.49 % 350,000

โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดู
รอน

630,096 13,822 300,000 66.67 % 500,000

โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

148,767.4 0 150,000 -100 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา
ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

1,625,261 72,080 1,300,000 -38.46 % 800,000

โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการการจัดการศึกษาทองถิ่นระดับ
เทศบาล

115,550 0 100,000 -100 % 0

โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 193,085 173,083.5 300,000 0 % 300,000

โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

794,974 585,242 950,000 -5.26 % 900,000

โครงการสงเสริมการสอนภาษาจีนในสถาน
ศึกษา

397,490 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมธุรการชั้นเรียนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

358,653 338,135 450,000 -11.11 % 400,000
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (งานระดับกอนวัย
เรียน-ประถม)

0 0 0 100 % 33,485,250

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา

27,820,529 29,144,937 36,767,900 -100 % 0

โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพพนักงาน
ครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา

1,633,555 1,733,311 1,500,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 146,614.97 195,518.16 460,000 -39.13 % 280,000

รวมค่าใช้สอย 34,946,908.42 33,327,763.69 43,207,900 38,418,650
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 59,344 219,009 100,000 20 % 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,485.5 7,619 25,000 -20 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 13,691 14,991 120,000 11,434.5 % 13,841,400

คาอาหารเสริม (นม) 8,978,578.4 9,670,369.5 12,758,060 -100 % 0

วัสดุกอสราง 95,000 395,161 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,811 18,505.5 105,000 -52.38 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 68,380.2 380,000 -44.74 % 210,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุการเกษตร 0 181,630 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,210 720 5,000 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 0 0 100,000 -85 % 15,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,195 55,318 109,000 -8.26 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 9,212,314.9 10,631,703.2 13,742,060 14,416,400
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,385.97 9,948.98 50,000 40 % 70,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 42,256.61 42,279.98 60,000 0 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 52,642.58 52,228.96 110,000 550,000
รวมงบดําเนินงาน 44,370,365.9 44,161,695.85 57,381,160 53,670,750

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น 0 13,000 0 0 % 0

เครื่องทําน้ําเย็น 0 0 240,000 -100 % 0

เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง 0 0 62,200 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติด
ผนัง

199,900 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน 0 0 846,000 -100 % 0
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน 
(ระบบ Inverter)

0 0 481,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติด
ผนัง

0 0 105,000 -100 % 0

ชั้นวางของ 9 ชอง 0 90,000 0 0 % 0

ตูสาขาโทรศัพท์ 50,000 0 0 0 % 0

พรมทอใยสังเคราะห์ 0 255,200 0 0 % 0

พัดลมโคจร 45,000 399,999 0 0 % 0

พัดลมอุตสาหกรรม 0 38,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

โตะ เกาอี้นักเรียนประถมศึกษา ระดับ 4 0 0 160,000 -100 % 0

โตะ-เกาอี้ นักเรียนเดี่ยวระดับประถมศึกษา 316,000 0 0 0 % 0

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวระดับประถมศึกษา 0 340,000 0 0 % 0

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวระดับอนุบาล 0 480,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 0 25,000 0 0 % 0

เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ 0 50,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตูลําโพงแบบเคลื่อนที่ 0 49,000 0 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

131,075 0 0 0 % 0
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โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

0 479,000 491,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล 19,300 0 0 0 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ 212,100 0 0 0 % 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 91,100 0 0 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

0 0 27,700 0 % 27,700

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูเย็น 0 0 0 100 % 24,500

เตาแกส 0 27,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 1 0 0 440,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 0 0 0 100 % 440,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ สี หรือ 
LED สี

0 15,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 7,500 0 0 % 0

ตูชาร์จแท็ปเล็ต 0 0 45,000 -100 % 0
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ตูชาร์ตแท็บเล็ต 0 0 0 100 % 45,000

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรสาย (Access 
Point) แบบที่ 1

0 0 5,400 0 % 5,400

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,064,475 2,269,099 2,918,700 542,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งหลังคากันสาดอาคารเรียน 2 
(เวชพิสิฐ) (โรงเรียนเทศบาล 1)

0 0 102,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมโรงประกอบอาหาร 
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออนเผดิมวิทยา)

0 0 855,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารเรียนจตุ
บงกช โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

0 0 342,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,299,000 0
รวมงบลงทุน 1,064,475 2,269,099 4,217,700 542,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับ โรงเรียน
บานบางใหญ

949,000 974,120 968,000 36.67 % 1,323,000
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อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
บานโพหวาย

1,454,000 1,384,000 1,388,000 28.9 % 1,789,200

อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
บานสันติสุข

618,000 558,960 568,000 16.09 % 659,400

อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
บานสุชน

384,000 378,980 384,000 5 % 403,200

อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
วัดกลางใหม

813,000 873,960 888,000 14.93 % 1,020,600

อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
วัดทาทอง

876,000 940,980 896,000 24.69 % 1,117,200

อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
วัดโพธิ์นิมิต

1,906,000 1,642,960 1,708,000 9.43 % 1,869,000

อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
อนุบาลสุราษฎร์ธานี

6,874,000 6,951,020 6,984,700 5.23 % 7,350,000

รวมเงินอุดหนุน 13,874,000 13,704,980 13,784,700 15,531,600
รวมงบเงินอุดหนุน 13,874,000 13,704,980 13,784,700 15,531,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 148,888,729.21 154,228,320.76 171,294,200 176,880,540
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งานระดับมัธยมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 39,271,800 41,637,829.23 44,195,300 6.99 % 47,285,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

4,793,472.25 4,432,290.32 4,807,000 -0.47 % 4,784,200

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 18,000

เงินวิทยฐานะ 5,387,727.1 5,192,783.87 5,909,400 -3.15 % 5,723,500

คาตอบแทนพนักงานจาง 10,753,777.9 10,445,065.34 11,025,200 -8.75 % 10,060,290

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 621,043.87 571,521.97 720,000 -30.84 % 497,940

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 60,827,821.12 62,279,490.73 66,656,900 68,369,490
รวมงบบุคลากร 60,827,821.12 62,279,490.73 66,656,900 68,369,490

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบาน 51,000 60,000 107,680 33.73 % 144,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 7,500

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 200,520 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 51,000 60,000 326,200 179,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 188,303.06 151,227.62 160,000 -9.38 % 145,000

คาจางยามรักษาความปลอดภัย 0 1,044,329.04 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการพัฒนาและดูแลระบบ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0

0 0 750,000 -36 % 480,000

โครงการจางยามรักษาความปลอดภัย 1,259,500 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 32,668 54,024 80,000 -19 % 64,800

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 47,200

โครงการการใหการศึกษาเพื่อตอตานการใช
ยาเสพติดในสถานศึกษา

103,200 0 100,000 0 % 100,000
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โครงการเขารวมงานชุมนุมของลูกเสือทอง
ถิ่นไทย

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการเขารวมงานชุมนุมของลูกเสือ-เนตร
นารี

38,150 0 0 0 % 0

โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษดานการ
กีฬา

495,000 0 0 0 % 0

โครงการตํารวจประสานโรงเรียน (1 ตํารวจ 
1 โรงเรียน)

32,185 4,800 30,000 0 % 30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน

146,770 115,200 150,000 -46.67 % 80,000

โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษา

323,220 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการสอนภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษา

1,688,200 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

30,125,148 38,621,747 51,566,700 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (งานระดับมัธยม)

0 0 0 100 % 49,769,800

โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

42,250 42,160 200,000 -75 % 50,000

โครงการสอบแขงขันและพัฒนาคนเกง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

388,361 45,470 400,000 -25 % 300,000
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โครงการอบรมการผลิตและใชสื่อการเรียน
การสอน

0 0 0 100 % 80,000

โครงการอบรมผูนํานักเรียน 68,536 0 80,000 -37.5 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 319,860.84 226,313.98 855,000 -14.85 % 728,000

รวมค่าใช้สอย 35,251,351.9 40,305,271.64 54,471,700 51,924,800
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 53,021 28,632 80,000 -25 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 2,423.55 5,000 -50 % 2,500

วัสดุงานบานงานครัว 1,450 0 50,000 -60 % 20,000

วัสดุกอสราง 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,063.8 35,470.5 200,000 -50 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 267,052.6 124,464.9 242,500 -16.49 % 202,500

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 200,000 -90 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุกีฬา 59,910 0 50,000 -60 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 88,420 57,503 126,000 -36.51 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 569,917.4 248,493.95 973,500 520,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 24,850.93 22,420.98 61,600 0 % 61,600

รวมค่าสาธารณูปโภค 24,850.93 22,420.98 61,600 61,600
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รวมงบดําเนินงาน 35,897,120.23 40,636,186.57 55,833,000 52,685,900
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 0 40,800 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 79,960 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติด
ผนัง 

0 40,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 0 430,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน 
(ระบบ Inverter)

0 0 0 100 % 170,000

ชั้นวางแฟ้มเหล็ก 4 ชั้น 0 23,400 0 0 % 0

ตูเก็บเอกสารสูงเหล็กบนเปิดกระจกทั้งบาน 
แบบพับเก็บได

0 35,000 0 0 % 0

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 61,500 -100 % 0

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ทรงสูง 0 0 81,000 -100 % 0

โตะคอมพิวเตอร์พรอมเกาอี้ 0 0 150,000 148.93 % 373,400

โตะทํางาน 0 7,000 0 0 % 0

โตะประชุมตัวตอทรงรี 0 19,900 0 0 % 0

โตะวางคอมพิวเตอร์พรอมเกาอี้ 0 259,000 0 0 % 0

โตะหมูบูชา หมู 9 0 5,000 0 0 % 0
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พัดลมโคจร 218,880 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

เกาอี้ประจําโตะวิทยาศาสตร์ 0 16,000 0 0 % 0

เตาไฟฟ้าพื้นกลมสีดําสําหรับทดลอง 0 11,000 0 0 % 0

โตะ-เกาอี้ นักเรียนเดี่ยวระดับมัธยมศึกษา 420,000 336,000 0 0 % 0

โตะเรียนวิทยาศาสตร์ 0 20,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 0 1,288,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปมน้ําอัตโนมัติ 0 38,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

Power Amplifier กําลังขับไมนอยกวา 
100 Watt

0 0 0 100 % 10,000

เครื่องขยายเสียง   455,614.56 0 0 0 % 0

ชุดไมค์ลอยไรสาย แบบมือถือคู 0 0 0 100 % 11,800

ลําโพง 4 นิ้ว 2 ทาง กําลังขับ 50 Watt 0 0 0 100 % 3,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องฉายภาพสามมิติ 0 16,500 0 0 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 67,000 0 0 % 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 29,800 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องอบผา ขนาด 50 ปอนด์ 0 0 200,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

ชุดเกราะไฟฟ้าพรอมเฮดการ์ด 0 246,000 0 0 % 0

ชุดดัมเบล 116,650 0 0 0 % 0

เบาะเทควันโด 47,500 0 0 0 % 0

ป้ายพลิกคะแนนสําหรับแขงขัน 0 12,000 0 0 % 0

แผงกั้นสนามเทเบิลเทนนิส 0 84,000 0 0 % 0

เสาเทเบิลเทนนิสพรอมเน็ตมาตรฐาน
สําหรับแขงขัน

0 12,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

เครื่องดนตรีสากล 0 0 260,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต 0 0 900,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 114,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 1,886,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 510,000 -100 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2   

0 298,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 44,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 15,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 0 75,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี

0 149,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดําชนิด Network 
แบบที่ 2 

0 55,212 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 335,000 174,000 36.21 % 237,000

ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
ขนาด 19 นิ้ว 9U

0 0 0 100 % 16,000

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1

0 14,766 0 0 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1

0 0 0 100 % 24,000

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรสาย (Access 
Point) แบบที่ 1

0 0 0 100 % 10,800
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รวมค่าครุภัณฑ์ 1,338,604.56 4,046,778 2,411,500 2,757,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

โครงการปรับปรุงพื้นที่ชั้นลางอาคารเรียน 1 
โรงเรียนกีฬาฯ

623,580 0 0 0 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางทางเชื่อมระหวางอาคาร
เรียนพรอมหลังคาคลุม

0 200,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ

0 0 750,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ําหองสวม
นักเรียนชาย อาคาร 3 (โรงเรียนเทศบาล 1)

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ําหองสวม
นักเรียนชาย อาคาร 4 (โรงเรียนเทศบาล 1)

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 623,580 200,000 950,000 0
รวมงบลงทุน 1,962,184.56 4,246,778 3,361,500 2,757,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 98,687,125.91 107,162,455.3 125,851,400 123,812,390
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,576,300 3,785,400 4,064,500 -48.69 % 2,085,650

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 201,600 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 100 % 36,000

เงินวิทยฐานะ 203,000 248,500 369,600 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 3,210,989.03 3,660,960 4,188,600 -54.89 % 1,889,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 332,412.42 331,680 403,700 -68.17 % 128,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,340,701.45 8,044,540 9,246,000 4,139,550
รวมงบบุคลากร 7,340,701.45 8,044,540 9,246,000 4,139,550

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบาน 91,500 132,000 132,000 45.45 % 192,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 54,800
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 56,165 56,400 82,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 147,665 188,400 224,000 256,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 10,367.95 107,963 100,000 -20 % 80,000

คาจางทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 0 0 85,650 -100 % 0

คาจางยามรักษาความปลอดภัย 0 360,000 580,000 -100 % 0

คาเชาทรัพย์สิน 40,000 40,000 40,000 -100 % 0

โครงการจางยามรักษาความปลอดภัย 342,000.22 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 80,704 57,424 100,000 -36 % 64,000

คาพัฒนาครูอาสา 0 0 6,000 0 % 6,000

คาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู 0 0 90,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 16,000

โครงการเขารวมงานชุมชนของลูกเสือทอง
ถิ่นไทย

0 0 0 100 % 80,000

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 0 0 0 100 % 100,000
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โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการการจัดการศึกษาทองถิ่นระดับ
เทศบาล

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิม
พระเกียรติฯ

300,000 294,000 300,000 0 % 300,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

1,518,200 1,214,320 1,516,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายเกี่ยวกับทุนการ
ศึกษาสําหรับนักศึกษา และการใหความ
ชวยเหลือนักเรียน

0 424,000 1,000,000 -30 % 700,000

โครงการหองสมุดเคลื่อนที่ 195,330 162,297 200,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 187,217.57 183,318.06 250,000 -28 % 180,000

รวมค่าใช้สอย 2,673,819.74 2,843,322.06 4,267,650 1,626,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 289,999.64 242,177 350,000 -50 % 175,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,316.73 6,770.8 20,000 -75 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 99,990 106,501 130,000 -61.54 % 50,000

คาอาหารเสริม (นม) 287,994.04 242,878.42 383,300 -100 % 0

วัสดุกอสราง 106,619 33,545 35,000 -85.71 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,500 0 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,860 13,078 15,000 -100 % 0
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วัสดุการเกษตร 18,500 37,610 50,000 -90 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,495 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 6,300 0 15,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 63,340 69,594 90,000 0 % 90,000

วัสดุการศึกษา 9,982 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 907,896.41 752,154.22 1,118,300 355,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 416,809.02 427,187.01 670,000 -59.7 % 270,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 45,908.49 38,423.93 80,000 -81.25 % 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 9,621.44 4,429.8 36,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 40,964.17 49,469.35 60,000 -50 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 513,303.12 519,510.09 846,000 315,000
รวมงบดําเนินงาน 4,242,684.27 4,303,386.37 6,455,950 2,552,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้บริการอินเตอร์เน็ต 6,640 0 0 0 % 0

เครื่องโทรสาร 0 0 18,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ 337,000 0 0 0 % 0
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติด
ผนัง

0 0 248,000 -100 % 0

เครื่องอานรหัสบาร์โคด 4,300 0 0 0 % 0

ชั้นวางของ แบบชอง 10 ชอง 38,400 0 0 0 % 0

ชั้นวางรองเทาเด็ก แบบ 35 ชอง 35,000 0 0 0 % 0

ชุดโตะพรอมเกาอี้อเนกประสงค์ 5,300 0 0 0 % 0

ตูเหล็ก 0 0 11,000 -100 % 0

ตูเหล็กเก็บแฟ้มแบบ 40 ชอง 4 ชั้น แบบมี
ลอเลื่อน 

20,400 0 0 0 % 0

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง 9,000 0 0 0 % 0

โตะทํางานพรอมเกาอี้ 0 0 9,000 -100 % 0

โตะรับประทานอาหารเด็กเล็กพรอมเกาอี้ 52,000 0 0 0 % 0

โตะอานหนังสือพรอมเกาสําหรับ 6 ที่นั่ง   29,000 0 0 0 % 0

ถังน้ํา 0 11,300 0 0 % 0

พัดลมติดฝาผนัง 38,400 0 0 0 % 0

พัดลมแบบโคจร 0 0 85,690 -100 % 0

พัดลมแบบติดผนัง 0 0 12,540 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 0 0 164,100 -100 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปมน้ําแบบอัตโนมัติ แรงดันคงที่ 0 8,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเลน DVD 8,000 0 0 0 % 0

ตูลําโพง 0 19,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ตูลําโพง 9,900 0 0 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 44,360 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องกรองน้ําสแตนเลส 14,000 0 55,800 -100 % 0

เครื่องตัดหญา 0 19,000 0 0 % 0

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 0 0 9,500 -100 % 0

ตูเย็น 0 54,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 23,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 128,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 11,950 0 32,500 -100 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 663,650 112,200 812,130 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

112,500 0 0 0 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)   

0 135,800 0 0 % 0

โครงการติดตั้งกันสาดอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) 

0 0 99,700 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 112,500 135,800 99,700 0
รวมงบลงทุน 776,150 248,000 911,830 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 12,359,535.72 12,595,926.37 16,613,780 6,692,350
รวมแผนงานการศึกษา 268,787,045.87 282,788,276.17 325,069,580 315,289,580

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 5,627,760 4,389,548 5,592,700 48.85 % 8,324,900
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

180,000 60,000 195,200 51.23 % 295,200

เงินประจําตําแหนง 270,000 132,000 259,200 55.56 % 403,200

คาจางลูกจางประจํา 0 0 756,400 0 % 756,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 0 45,360 0.09 % 45,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 861,372.26 788,760 1,243,200 26.95 % 1,578,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 66,030.65 51,900 91,700 -4.03 % 88,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,005,162.91 5,422,208 8,183,760 11,491,400
รวมงบบุคลากร 7,005,162.91 5,422,208 8,183,760 11,491,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 4,000 125 % 9,000

คาเชาบาน 110,400 107,160 170,160 0 % 170,160

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 57,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 27,650 76,600 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 150,400 134,810 250,760 236,560
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 182,948 23,055.92 93,000 -46.24 % 50,000

คาจางทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 0 0 257,500 -47.81 % 134,400

คาจางยามรักษาความปลอดภัย 0 660,000 321,000 8.79 % 349,200

คาเชาทรัพย์สิน 0 180,000 246,000 13.41 % 279,000

โครงการจางยามรักษาความปลอดภัย 680,350 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 283,026.41 63,369 100,000 -44 % 56,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 14,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 77,510 73,890.06 150,000 -86.67 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,223,834.41 1,000,314.98 1,167,500 902,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 56,234 86,733 204,000 -41.18 % 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,516 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 3,600 990 0 100 % 5,000

วัสดุกอสราง 12,840 0 0 100 % 5,000

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 14,915.7 12,871.7 30,000 0 % 30,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,500 14,279 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 115,605.7 114,873.7 304,000 220,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 357,313.72 404,396.89 430,000 -53.49 % 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 17,012.27 19,787.76 24,000 -16.67 % 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 62,443.62 33,974.64 40,000 -25 % 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 8,989.28 22,000 -9.09 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 436,769.61 467,148.57 516,000 270,000
รวมงบดําเนินงาน 1,926,609.72 1,717,147.25 2,238,260 1,629,160

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2  จํานวน  
1  เครื่อง

14,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 14,900 0 0 0
รวมงบลงทุน 14,900 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 8,946,672.63 7,139,355.25 10,422,020 13,120,560
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งานโรงพยาบาล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 5,403,105.48 5,655,162.57 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

497,819.35 506,400 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 300,367.74 302,400 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 5,240,649.58 5,431,440.35 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 394,309.75 365,681.51 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 11,836,251.9 12,261,084.43 0 0
รวมงบบุคลากร 11,836,251.9 12,261,084.43 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

199,800 442,800 0 0 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 38,300 79,500 0 0 % 0

คาเชาบาน 235,300 244,200 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 31,800 23,400 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 505,200 789,900 0 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 84,621.8 118,922.41 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 168,053.37 133,679 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ เจาฟ้า
มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

0 89,850 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบบริการงานโรง
พยาบาล

621,376.62 639,949.68 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจาฟ้า
มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

0 94,610 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

168,050 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และแกไขปญหายาเสพติด 
To Be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบาน/ของทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

141,800 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมการดําเนิน
งานของแกนนําสุขภาพชุมชน

100,000 60,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกษิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เจาฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราช
กุมารี

0 89,850 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ตานภัยมะเร็งเตานม

141,940 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนํา
สุขภาพชุมชน

1,338,960 709,210 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 299,075.05 445,353.31 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,063,876.84 2,381,424.4 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 255,291 329,783 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,535 19,961 0 0 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 61,681 111,812 0 0 % 0

วัสดุกอสราง 13,510 20,339 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 14,507.65 65,377.15 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 261,363.1 214,125.1 0 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 408,857 525,088 0 0 % 0
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วัสดุการเกษตร 8,525 10,000 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 9,660 29,950 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 244,950 222,802 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,297,879.75 1,549,237.25 0 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 232,246.66 249,814.76 0 0 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 47,230.17 24,942.65 0 0 % 0

คาบริการโทรศัพท์ 20,632.81 11,734.73 0 0 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 6,944.3 14,530.6 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 307,053.94 301,022.74 0 0
รวมงบดําเนินงาน 5,174,010.53 5,021,584.39 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) 
สะพายหลัง

0 251,400 0 0 % 0

เครื่องพนหมอกควัน 295,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

0 128,000 0 0 % 0
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กลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคาร

0 45,800 0 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV 

0 6,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพรอมที่วัดสวน
สูง

19,500 0 0 0 % 0

เครื่องดูดเสมหะ  0 42,500 0 0 % 0

เครื่องผลิตออกซิเจน  0 89,500 0 0 % 0

เตียงเฟาว์เลอร์ พรอมเบาะนอน  178,000 179,000 0 0 % 0

รถเข็นชนิดนั่ง  65,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล 

21,000 21,900 0 0 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE 
L2 Switch) ขนาด 8 ชอง 

0 8,300 0 0 % 0

อุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 

0 21,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 578,500 795,200 0 0
รวมงบลงทุน 578,500 795,200 0 0

รวมงานโรงพยาบาล 17,588,762.43 18,077,868.82 0 0
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 925,920 1,124,034.19 4,709,200 3.02 % 4,851,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 256,200 -71.9 % 72,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 109,200 -61.54 % 42,000

คาจางลูกจางประจํา 255,060 175,769.33 300 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,281,180 1,317,600 5,386,100 1.71 % 5,478,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 60,446.67 51,900 323,100 -2.35 % 315,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,522,606.67 2,669,303.52 10,784,100 10,758,900
รวมงบบุคลากร 2,522,606.67 2,669,303.52 10,784,100 10,758,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 36,000 300 % 144,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 300,000 -82.5 % 52,500

คาเชาบาน 0 0 60,000 72 % 103,200
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 27,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,500 0 29,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 12,500 0 425,800 326,700
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 8,291.43 6,580.5 117,000 -23.08 % 90,000

คาจางทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 0 0 0 100 % 147,600

คาจางยามรักษาความปลอดภัย 0 0 0 100 % 172,800

คาเชาทรัพย์สิน 0 0 124,800 24.68 % 155,600

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 0 58,480 60,000 40 % 84,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 21,000

โครงการชวยลดการติดเอดส์จากแมสูลูก
สภากาชาดไทย พระเจาวรวงศ์เธอ พระองค์
เจาโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

0 0 0 100 % 200,000

โครงการตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน 237,400 209,000 250,000 -20 % 200,000
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โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ เจาฟ้า
มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 116,400 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรม
ราชกุมารี

0 0 0 100 % 400,000

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯเจาฟ้ามหา
จักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 116,400 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการและ
ยกระดับสถานประกอบการจําหนาย
อาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

737,740 707,780 800,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการและ
ยกระดับสถานประกอบการจําหนายอาหาร
ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

0 0 0 100 % 700,000
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โครงการรณรงค์และแกไขปญหายาเสพติด 
To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวันรุน
ในชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

0 0 0 100 % 200,000

โครงการลดโลกรอนกับนครสุราษฎร์ธานี 0 0 300,000 -33.33 % 200,000

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมการดําเนิน
งานของแกนนําสุขภาพชุมชน

0 0 96,000 0 % 96,000

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 200,000

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯเจา
ฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 116,400 -100 % 0

โครงการอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร 
สําหรับ  ผูประกอบกิจการดานอาหาร และ
ผูสัมผัสอาหาร

0 0 0 100 % 150,000

โครงการอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร 
สําหรับผูประกอบกิจการดานอาหารและผู
สัมผัสอาหาร

0 83,950 200,000 -100 % 0

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนํา
สุขภาพชุมชน

0 0 1,026,000 17.09 % 1,201,300
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 71,909.27 29,477.43 100,000 60 % 160,000

รวมค่าใช้สอย 1,055,340.7 1,095,267.93 3,423,000 4,578,300
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 100,451 45,578 115,000 0 % 115,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 42,000 -9.52 % 38,000

วัสดุกอสราง 3,930 3,982 20,000 -15 % 17,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 7,217.15 125,000 -20 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 36,875.8 38,090.6 260,000 -3.85 % 250,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 42,435 114,768 200,000 0 % 200,000

วัสดุการเกษตร 0 0 40,000 -32.5 % 27,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 55,000 -27.27 % 40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 20,000 -40 % 12,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 48,030 49,789 170,000 0 % 170,000

รวมค่าวัสดุ 231,721.8 259,424.75 1,067,000 989,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,715.77 1,570.55 20,000 1,050 % 230,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 8,880.9 4,818.23 20,000 300 % 80,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 3,000 666.67 % 23,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:25 หนา : 76/186



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 8,000 270 % 29,600

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,596.67 6,388.78 51,000 362,600
รวมงบดําเนินงาน 1,310,159.17 1,361,081.46 4,966,800 6,256,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

IP Phone 2 Sip Accout 2.3” LCD 
2*100 MBPS Post, POE รุน KX-HDV 
130 XB

0 0 0 100 % 25,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล   

21,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 32,000

ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์แบบที่ 3 (ขนาด 42 U)

0 0 0 100 % 130,000

ระบบตูสาขาอัตโนมัติ แบบ IP PBX 0 0 0 100 % 120,000

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ชอง 
แบบที่ 2

0 0 0 100 % 21,000
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบสาย ขนาด 
24 ชอง

0 0 0 100 % 130,000

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรสาย (Access 
Point) แบบที่ 2

0 0 0 100 % 276,000

อุปกรณ์ป้องกันเครือขาย (Next 
Generation Firewall) แบบที่1

0 0 0 100 % 240,000

อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บขอมูลภายนอก 
(External Storage) 4 ชอง

0 0 0 100 % 65,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,000 0 854,000 1,039,000
รวมงบลงทุน 21,000 0 854,000 1,039,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 3,853,765.84 4,030,384.98 16,604,900 18,054,500
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 7,241,807.1 8,660,989.12 12,980,000 13.96 % 14,792,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

1,317,600 1,323,600 2,349,400 -22.36 % 1,824,000

เงินประจําตําแหนง 313,600 374,454.84 1,174,100 -46.34 % 630,000

คาจางลูกจางประจํา 244,320 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 7,221,374.92 7,441,876.9 10,606,500 8.93 % 11,553,500
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 661,624.88 628,494.18 661,000 -8.88 % 602,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 17,000,326.9 18,429,415.04 27,771,000 29,401,900
รวมงบบุคลากร 17,000,326.9 18,429,415.04 27,771,000 29,401,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

491,800 1,044,100 1,682,000 11.46 % 1,874,800

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 14,000 42.86 % 20,000

คาเชาบาน 199,300 306,200 540,000 -2 % 529,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 110,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 81,379 100,000 149,700 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 772,479 1,450,300 2,385,700 2,534,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 177,847.75 686,268.53 150,000 0 % 150,000

คาเชาทรัพย์สิน 0 0 486,000 17.28 % 570,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 239,957 43,342 200,000 85 % 370,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 160,000

โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

966,174.12 995,712.99 176,970 -100 % 0

โครงการแมลูกฟนดี 53,400 53,400 56,450 0.97 % 57,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม

0 0 0 100 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 337,751.14 351,146.11 500,000 40 % 700,000

รวมค่าใช้สอย 1,775,130.01 2,129,869.63 1,569,420 2,207,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 657,628 549,840 430,000 9.3 % 470,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 43,915 36,070 59,000 1.69 % 60,000

วัสดุงานบานงานครัว 238,038 300,058 415,000 15.66 % 480,000

วัสดุกอสราง 44,645 41,350 54,000 -25.93 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 599.2 4,226.5 40,000 -37.5 % 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 99,269 89,517.6 210,000 0 % 210,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 969,184 942,860 1,250,000 -40 % 750,000

วัสดุการเกษตร 73,840 15,170 50,000 -20 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 30,000 -33.33 % 20,000
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วัสดุเครื่องแตงกาย 25,240 80,985 85,000 -29.41 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 307,450 408,576 475,000 36.84 % 650,000

รวมค่าวัสดุ 2,459,808.2 2,468,653.1 3,098,000 2,805,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 348,175.68 488,012.54 1,000,000 -93 % 70,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 36,560.33 33,863.29 160,000 25 % 200,000

คาบริการโทรศัพท์ 25,317.01 17,355.58 80,000 -50 % 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 36,011.03 41,302 80,000 0 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 446,064.05 580,533.41 1,320,000 390,000
รวมงบดําเนินงาน 5,453,481.26 6,629,356.14 8,373,120 7,936,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ 0 0 57,000 -100 % 0

เครื่องฟอกอากาศ 0 0 57,500 -100 % 0

ตูเอกสารรางเลี่อน  แบบ 6 ตู 0 0 68,500 -100 % 0

โตะเขามุม 0 0 19,500 -100 % 0

โตะอเนกประสงค์ 0 0 37,000 -100 % 0

แทนบรรยาย 0 0 17,800 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

0 283,500 0 0 % 0

กลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคาร

0 90,000 0 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV 

0 17,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดีย 0 0 62,500 -100 % 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 24,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ดามกรอฟนความเร็วสูง 84,000 81,000 90,000 -100 % 0

เตียงเฟาว์เลอร์  พรอมเบาะนอน 0 0 180,000 -100 % 0

รถเข็นฉุกเฉินชวยชีวิต 0 48,000 0 0 % 0

รถเข็นชนิดนั่ง 0 0 70,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล    

21,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า   0 5,000 0 0 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE 
L2 Switch) ขนาด 8 ชอง 

0 16,600 0 0 % 0
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อุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 

0 43,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 105,000 584,100 684,100 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพรอมการ
กอสราง หรือภายหลังการกอสราง

โครงการปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟ้าแรง
สูงพรอมติดตั้งหมอแปลงชนิดแขวนและรื้อ
ถอนระบบจําหนายเดิม

0 381,375.82 0 0 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งหลังคากันสาดภายนอก
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี (ฝ่งบางใบไม)

0 0 32,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 381,375.82 32,000 0
รวมงบลงทุน 105,000 965,475.82 716,100 0

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 22,558,808.16 26,024,247 36,860,220 37,338,100
รวมแผนงานสาธารณสุข 52,948,009.06 55,271,856.05 63,887,140 68,513,160
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,645,880 2,693,790 2,944,000 5.16 % 3,096,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 121,200 116,700 121,200 0 % 121,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 861,360 879,000 1,043,100 -4.29 % 998,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 81,300 68,400 95,900 8.86 % 104,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,776,940 3,825,090 4,271,400 4,387,200
รวมงบบุคลากร 3,776,940 3,825,090 4,271,400 4,387,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 99,500 177,000 192,000 -37.5 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,000 9,000 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 108,500 186,000 202,000 130,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 108,970 254,123 100,000 -20 % 80,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 108,970 254,123 100,000 100,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 8,459.66 22,135.56 45,000 6.67 % 48,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 18,311.72 4,095.44 15,000 -33.33 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 60,000 57,812.1 60,000 -66.67 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 86,771.38 84,043.1 120,000 108,000
รวมงบดําเนินงาน 304,241.38 524,166.1 422,000 338,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 0 0 28,000 -100 % 0

เกาอี้สํานักงาน ขนาด 68x76x110 ซม. 0 0 14,400 -100 % 0

โตะทํางาน 0 0 19,000 -100 % 0
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โตะทํางาน ขนาด 160x75x75 ซม. 0 0 23,100 -100 % 0

โตะทํางาน ขนาด 160x80x76 ซม. 0 0 14,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

0 0 27,700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 127,100 0
รวมงบลงทุน 0 0 127,100 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 4,081,181.38 4,349,256.1 4,820,500 4,725,200
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,460,880 1,550,700 2,716,800 -19.36 % 2,190,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

14,340 5,220 3,800 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 789,720 902,349.68 1,290,500 6.39 % 1,372,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 8,967.74 22,000 9.09 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,264,940 2,467,237.42 4,033,100 3,587,700
รวมงบบุคลากร 2,264,940 2,467,237.42 4,033,100 3,587,700
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000 207,100 109,800 -63.57 % 40,000

คาเชาบาน 0 0 32,000 50 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,700 8,400 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 38,700 215,500 151,800 103,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 45,600 45,600 150,000 0 % 150,000

คาจางทําความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

0 0 0 100 % 117,000

คาจางยามรักษาความปลอดภัย 0 0 0 100 % 175,500

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 59,647 47,121 40,000 0 % 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการขับเคลื่อนผูนําเด็กและเยาวชนตาม
ศาสตร์พระราชา

0 243,660 200,000 -50 % 100,000
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โครงการบันทึกพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ 
(GPS) ผูรับเบี้ยผูสูงอายุและผูพิการเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

0 0 100,000 -30 % 70,000

โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน 172,830 0 100,000 -50 % 50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน 65,600 0 150,000 -46.67 % 80,000

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

99,820 177,103 300,000 -16.67 % 250,000

โครงการสงเสริมการใชจักรยานพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

0 49,500 50,000 -60 % 20,000

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพ
ผูสูงอายุในชุมชน

1,198,040 1,135,825 1,108,000 -27.8 % 800,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

75,550 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนเพื่อชวยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู
หลังเกิดสาธารณภัย

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชน

120,380 219,339 300,000 -50 % 150,000

โครงการเสริมสรางพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู
รับเบี้ยยังชีพ

9,216 9,792 40,000 -75 % 10,000
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โครงการอบรมการใชคอมพิวเตอร์ในศูนย์
การเรียนรู ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

110,051 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 88,451.49 143,820.04 50,000 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 2,045,185.49 2,071,760.04 2,688,000 2,122,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 83,054 256,805 80,000 0 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,068 19,450 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 27,356.5 37,808 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 104,657.1 113,415.5 150,000 0 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,750 8,400 10,000 0 % 10,000

วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 42,300 117,374 50,000 40 % 70,000

วัสดุดนตรี 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 277,185.6 553,252.5 340,000 380,000
รวมงบดําเนินงาน 2,361,071.09 2,840,512.54 3,179,800 2,605,500
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่ สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

0 0 64,000 -100 % 0

กลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคาร
สําหรับใชงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

0 0 96,400 -100 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE 
L2 Switch) ขนาด 8 ชอง

0 0 8,300 -100 % 0

อุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง

0 0 22,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV 

0 0 13,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 0 0 80,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 32,000 -100 % 0
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เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 5,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 1,176,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

0 0 80,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 80,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 1,256,000 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 4,626,011.09 5,307,749.96 8,468,900 6,193,200
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 8,707,192.47 9,657,006.06 13,289,400 10,918,400

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 4,040,419 4,682,020.65 5,012,800 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

150,296 84,892.5 83,500 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 116,361 85,200 85,200 -100 % 0

คาจางลูกจางประจํา 2,449,920 2,592,120 1,965,800 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 10,971,215.92 11,452,083 12,350,100 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 1,170,966.83 1,139,566 1,175,500 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 18,899,178.75 20,035,882.15 20,672,900 0
รวมงบบุคลากร 18,899,178.75 20,035,882.15 20,672,900 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,753,200 2,464,400 2,255,000 -100 % 0

คาเชาบาน 61,000 117,600 132,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 136,235 79,191 185,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 1,950,435 2,661,191 2,572,800 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 704,146.89 333,389 3,113,820 -100 % 0

คาเชาทรัพย์สิน 0 264,000 450,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
 

57,786.2 67,141.97 0 0 % 0
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คาสินไหมทดแทน 0 1,612 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,189,566.62 3,543,419.94 3,549,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,951,499.71 4,209,562.91 7,112,820 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 354,959 459,678 1,045,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,213,489.42 3,853,629.4 4,010,000 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 80,450 74,326 50,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 17,077,423.16 21,693,155.9 22,399,491 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 350,694.09 444,965.85 597,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,222,794.57 2,005,767.6 2,042,977 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 20,160 6,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 6,940 21,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 149,375.4 191,200 165,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 167,737 66,506 75,499 -100 % 0

วัสดุสํารวจ 0 5,200 14,100 -100 % 0

วัสดุอื่น 35,000 28,000 150,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 24,651,922.64 28,849,528.75 30,576,067 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 140,754.7 217,862.16 350,000 -100 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 23,446.03 40,000 -100 % 0
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คาบริการโทรศัพท์ 0 0 10,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 16,467.3 17,655 26,500 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 157,222 258,963.19 426,500 0
รวมงบดําเนินงาน 30,711,079.35 35,979,245.85 40,688,187 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 2 เครื่อง

90,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
จํานวน 2 เครื่อง

80,400 0 0 0 % 0

ตูเหล็กชนิด 2 บาน จํานวน 2 ตู 11,000 0 0 0 % 0

เต็นท์ 0 822,000 0 0 % 0

โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชุด 16,000 0 0 0 % 0

โตะหมูบูชา 17,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 1,431,000 -100 % 0

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบ
ธรรมดา

0 0 575,000 -100 % 0

รถบรรทุก 4 ลอใหญ 0 0 2,000,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องตบดิน 0 42,000 0 0 % 0

เครื่องตัดคอนกรีต 0 35,000 0 0 % 0

เครื่องตีเสนเทอร์โมพลาสติก 0 0 410,000 -100 % 0

รถบดลอยาง  ชนิด 9 ลอ 0 0 3,200,000 -100 % 0

รถบดลอเหล็ก ชนิด 2 ลอเหล็ก 0 4,790,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องนับเวลาถอยหลัง (Count Down) 
ชนิดหลอด LED 

0 409,000 0 0 % 0

โคมไฟ  (High  Mast  Light) 0 0 1,300,000 -100 % 0

โคมไฟถนนชนิด  LED 0 0 6,360,000 -100 % 0

โคมไฟถนนชนิด LED ขนาดไมนอยกวา 
50W

0 0 15,100,000 -100 % 0

ตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร 0 485,000 0 0 % 0

เสาไฟพรอมโคมไฟสนาม 0 0 296,604 -100 % 0

เสาไฟและอุปกรณ์โคมไฟถนนชนิด LED 0 0 1,210,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

โพลสเกล 0 0 7,000 -100 % 0

ไมสตาฟฟ์ 0 0 4,500 -100 % 0
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ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องบันทึกขอมูลการเดินทาง (GPS) 0 7,383 0 0 % 0

แผนพื้นไมอัด 0 495,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 214,400 7,085,383 31,894,104 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางราวกันตก ถนนกาญจนวิถี 
16

0 51,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งโคมไฟ เขียว เหลือง แดง 
ชนิดหลอด LED พรอมเสา 

720,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนและป้ายชื่อซอย 0 0 1,440,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งป้ายเตือนทางโคงไฟกระ
พริบ

495,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติก คอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ ซอย 8

0 621,163.5 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติก คอนกรีต ถนนรวมพัฒนา ซอย 
1,3,5

0 245,144 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติก คอนกรีต ถนนรวมพัฒนา ซอย 
2,4,6,8

0 241,826.5 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวิถี 16

0 4,307,808 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวิถี 16 
ซอย 1,5,10,12

0 856,159 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวิถี ซอย 32

0 1,214,538.2 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนการุณราษฎร์ ซอย 
3 แยกซาย 1

0 499,138.3 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 36

0 341,498.3 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 38

0 283,210.8 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 38 
แยกซาย 1,2

0 240,150.2 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 43

0 1,532,662.3 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 47

0 593,445.2 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 47 
แยกขวา 1

0 483,737.2 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 
48/1 ชวง 2

0 241,908 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนทาโรงชาง ซอย 13

0 279,044.4 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนทาโรงชาง ซอย 17

0 266,745.6 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนทาโรงชาง ซอย 19

0 297,525.5 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนทาโรงชาง ซอย 2

0 188,624.1 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนทาโรงชาง ซอย 21

0 155,688.4 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนทาโรงชาง ซอย 4

0 223,990.1 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนทาโรงชาง ซอย 
4/1 

0 158,451.4 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนทาโรงชาง ซอย 5 

0 53,663.5 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนทาโรงชาง ซอย 6 
ชวง 2 

0 580,579.2 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนทาโรงชาง ซอย 9

0 279,637.5 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนทาโรงชาง ซอย
แสวงอุทิศ

0 137,482.8 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ ซอย 17

0 268,387.1 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ ซอย 19

0 162,311.4 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนบุญชวย 

0 1,790,043 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนบุญชวย ซอย 
4,8,11,12

0 457,053 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนปทุมพร

0 1,668,011.5 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนปทุมพร ซอย 7 
แยกซาย 5

0 265,576.5 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนพอขุนทะเล ซอย 
15/5

0 322,664 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนพอขุนทะเล ซอย 
23 ชวง 2

0 379,890.7 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนพอขุนทะเล ซอย 
25

0 213,716.6 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนยางงาม ซอย 1

0 167,290 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนรวมพัฒนา

0 271,645 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนเลี่ยงเมือง ซอย 9/1

0 382,728.7 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีเกษม ซอย 3/1

0 117,586 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 14

0 308,005.5 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 14 
แยกขวา 1 ซาย 1

0 210,276 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 16

0 551,407.5 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 18

0 675,426 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 18 
แยกขวา 1,2

0 112,590.5 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 20

0 839,280 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 20 
แยกขวา 1,2,3,4,5

0 251,627 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 20 
แยกซาย 1,2,3,4,5,6

0 708,542 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 22

0 516,496.5 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 22 
แยกขวา 1,2,3,4

0 496,623 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนอําเภอ ซอย 8

0 228,576 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 45 
แยกขวา 1

0 330,968.6 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 45 
เชื่อม 47

0 908,019.9 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีต ถนนถนนสุชน 1 ซอย
พลภักดี 

0 0 148,041 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนวิถี ซอย 
12/1 

0 0 107,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนวิถี ซอย 
14

0 0 535,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนวิถี ซอย 
25

0 0 187,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนวิถี ซอย 
3

0 0 121,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:25 หนา : 102/186



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนวิถี ซอย 
35/4 

0 0 164,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนวิถี ซอย 
5 

0 0 286,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนวิถี ซอย 
8 

0 0 265,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนคาย อส ซอย 5

0 0 589,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนคาย อส.

0 0 168,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนคาย อส. ซอย 10

0 0 273,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 33

0 0 733,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนดอนนก ซอย 13 

0 0 1,287,498 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนดอนนก ซอย 13 
แยกซาย 1, ขวา 1

0 0 120,905 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนดอนนก ซอย 33 

0 0 193,784 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนตลาดลาง ซอย 
27

0 0 191,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนตลาดลาง ซอย 
28

0 0 278,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนตลาดลาง ซอย 
28 แยกขวา 1,2,3 

0 0 144,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนเทพมิตร

0 0 284,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนบอนไก

0 0 1,015,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนบางอิฐ แยกซาย 
1

0 0 301,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนปากน้ํา ซอย 1/1

0 0 282,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนปากน้ํา ซอย 12 

0 0 829,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนพอขุนทะเล ซอย 
10

1,052,082.02 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนพอขุนทะเล ซอย 
17/4

0 0 286,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนพอขุนทะเล ซอย 
19 แยกขวา 1 

0 0 88,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนพัฒนาราม

0 0 614,550 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนพัฒนาราม แยก
ซาย 1

0 0 393,454 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนมิตรเกษม

0 0 520,888 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนมิตรเกษม แยก
ขวา 1

0 0 222,984 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนมุกธานี

0 0 638,928 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนเมืองใหม ซอย 4 

312,242 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนเมืองใหม ซอย 
4/1 

140,530 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนเมืองใหม ซอย 6 

203,334 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนเมืองใหม ซอย 7

203,334 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนเมืองใหม แยก
ขวา 1 

218,256 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนเมืองใหม แยก
ขวา 5

419,912 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนเมืองใหม แยก
ขวา 5 ชวงที่ 2 

344,627 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนเมืองใหม แยก
ขวา 5 ซอย 2 

209,200 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนเมืองใหม แยก
ขวา 5 ซอย 3 

209,200 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนเมืองใหมแยกขวา 
ซอย 3 

234,736 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนเมืองใหมแยกขวา 
ซอย 3/1

218,256 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนยางงาม ซอย 2/1 
ขาง รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี

1,191,758.3 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนยางงาม ซอย 2/1 
แยกขวา 2

0 0 580,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนยางงาม ซอย 2/1 
แยกขวา 2/2 

0 0 393,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนยางงาม ซอย 3

0 0 109,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนยางงาม ซอย 6 
(ซอยดวงมณี) 

164,063.68 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนรุงเรือง แยกซาย 
1 

0 0 88,066 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนรุงเรือง แยกซาย 
2

0 0 80,539 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนรุงเรือง แยกซาย 
3

0 0 123,682 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนเลี่ยงเมือง ซอย 
11

0 0 755,108 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนวิภาวดี ซอย 2/2 

0 0 48,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนวิภาวดี ซอย 3

0 0 173,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนวิภาวดี ซอย 5

0 0 245,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนวิภาวดี ซอย 7

0 0 225,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย  21 ซอย 
27 

253,970.4 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย 21 ซอย 
17 

233,228.7 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:25 หนา : 108/186



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 26

0 0 1,427,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 5    

470,505 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนสุชน 1

0 0 1,174,807 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนหนาเมือง ซอยดี
เทค

0 0 258,557 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติกคอนกรีตถนนอําเภอ แยก รพช. 
– ถนนเลี่ยงเมือง

4,614,748 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนพอขุนทะเล ซอย 
25 แยกซาย 1

0 96,799.2 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ชวงแยก
นริศถึงแสงเพชร

0 0 6,011,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีตถนนดอนนก STA 
1+550-2+925

3,111,100 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีตถนนตลาดใหม ซอย 5

0 0 289,744 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:25 หนา : 109/186



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีตถนนภักดีอนุสรณ์ STA 
0+000-0+519 

1,127,380 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีตถนนวัดโพธิ์ ซอย 31

0 0 1,676,976 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอ
สฟลท์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 21 

3,498,276.9 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 19,645,740 27,076,363.2 26,365,509 0
รวมงบลงทุน 19,860,140 34,161,746.2 58,259,613 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ซอยตาชู  แยกซาย 2   

135,909.26 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ซอยยอยตรงขามถนนตลาดลางซอย  7 

33,170 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนกาญจนวิถี  (บางกุง  1  ตรงขามวัด
โพธิ์นิมิต) 

0 0 37,710 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนคาย อส. 5   

95,012.79 0 0 0 % 0
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนดอนนก 32 หลังหมูบานเสรีพล

106,592.33 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนดอนนก 36 สุดซอย 

0 35,452.31 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนตลาดลาง 24  

182,477.8 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนปทุมพร 7

46,989.05 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนพอขุนทะเล  21/2   

183,851.68 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนพอขุนทะเล  25

321,437.63 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนพอขุนทะเล 2/1

0 67,208.84 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนพอขุนทะเล 20

0 98,775.98 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนยางงาม 2  

31,059.96 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนยางงาม 2/1 (ขางโรงเรียนอนุบาล
สุราษฎร์ธานี)  

759,036.6 0 0 0 % 0
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนยางงาม 2/1 แยกขวาแรก 

0 0 88,060 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนลูกเสือ  5  

36,406.75 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนเลี่ยงเมือง 13/4

50,273.95 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนเลี่ยงเมือง 2/1

0 84,641.28 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนเลี่ยงเมือง ซอยขางกัมปนาทแสตนเลส 

0 69,299.62 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนวัดโพธิ์ 13/1   

40,059.73 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 6

0 131,964.17 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนวัดโพธิ์ขางภูผาแมนชั่น  

33,636.52 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนศรีเกษม  

0 98,938.62 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนศรีวิชัย 21/24

0 34,830.64 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนศรีวิชัย 26 ซอย 7 แยกซายแรก

0 90,597.97 0 0 % 0
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนสายปากน้ํา  (จากสะพานศรีสุราษฎร์
ถึงดานศุลกากร)

0 0 670,960 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนอําเภอ  ซอยสมตําป้าพิน 

0 79,414.33 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน
กาญจนวิถีขางศูนย์ฮอนดา

0 0 0 100 % 38,030

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน
คลองฉนาก และซอยยอย

0 0 0 100 % 783,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชน
เกษม 47 แยกขวาแรก

0 0 0 100 % 97,830

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอน
นก 31 หลังโรงซีอิ๊ว

0 0 0 100 % 79,240

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอน
นก 36 หลังตลาดดอนนก

0 0 0 100 % 43,740

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน
ประชารัฐ 9/1

0 0 0 100 % 95,940

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพอ
ขุนทะเล 22

0 0 0 100 % 101,690
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเลี่ยง
เมืองทางเขาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 (ราน
สลักหิน)

0 0 0 100 % 61,820

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนวัด
โพธิ์ 31 ซอย 6 แยกซาย 2

0 0 0 100 % 81,600

โครงการขยายเขตระบบจําหนายเพื่อ
จายกระแสไฟฟ้าและหมอแปลงไฟฟ้า 
ขนาด 250 เควีเอ ใหอาคารวัสดุ ซอยโกเตง 
ตําบลวัดประดู อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

0 0 0 100 % 918,600

รวมเงินอุดหนุน 2,055,914.05 791,123.76 796,730 2,301,490
รวมงบเงินอุดหนุน 2,055,914.05 791,123.76 796,730 2,301,490

รวมงานไฟฟ้าและประปา 71,526,312.15 90,967,997.96 120,417,430 2,301,490
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 302,640 320,640 343,200 111.42 % 725,600

คาตอบแทนพนักงานจาง 5,587,070.48 5,851,921.36 6,416,600 -0.73 % 6,369,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 723,936.44 742,060.25 810,500 -3.34 % 783,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,613,646.92 6,914,621.61 7,570,300 7,878,600
รวมงบบุคลากร 6,613,646.92 6,914,621.61 7,570,300 7,878,600
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 401,800 516,500 695,000 -56.83 % 300,000

คาเชาบาน 41,000 42,000 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 9,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,300 9,600 9,600 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 452,100 568,100 764,600 369,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 71,750 4,000 50,000 60 % 80,000

คาเชาทรัพย์สิน 0 80,000 84,000 0 % 84,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 13,076 1,700 10,000 -20 % 8,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 2,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 790,319.02 624,604.8 700,000 -28.57 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 875,145.02 710,304.8 844,000 674,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 82,852 47,983 50,000 -20 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,990.7 14,498.5 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 49,980 99,960 50,000 60 % 80,000

วัสดุกอสราง 347,455 349,879.6 290,000 37.93 % 400,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 198,204 266,384.8 336,000 -40.48 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 794,185.8 635,298.6 800,000 -12.5 % 700,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 4,900 5,000 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 2,199,300 2,767,850 2,500,000 -80 % 500,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 19,752 9,942 1,000 400 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 49,980 59,780 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุสํารวจ 36,000 19,800 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 3,792,699.5 4,276,276.5 4,137,000 2,010,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 339,649.35 149,070.84 300,000 -50 % 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 76,778.66 114,754.21 200,000 0 % 200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 416,428.01 263,825.05 500,000 350,000
รวมงบดําเนินงาน 5,536,372.53 5,818,506.35 6,245,600 3,403,600
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 15 ลิ้นชัก 14,550 0 0 0 % 0

โตะทํางานพรอมเกาอี้ 12,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 26,550 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางป้อมยาม (บริเวณพื้นที่
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู อ
.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)

0 0 190,000 -100 % 0

โครงการกอสรางอาคารที่พักคนงาน 
(บริเวณพื้นที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ต.วัด
ประดู อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)

0 0 528,000 -100 % 0

โครงการกอสรางอาคารเรือนเพาะชํา 
(บริเวณพื้นที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ต.วัด
ประดู อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)

0 0 3,000,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 3,718,000 0
รวมงบลงทุน 26,550 0 3,718,000 0

รวมงานสวนสาธารณะ 12,176,569.45 12,733,127.96 17,533,900 11,282,200
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,030,840 3,345,314.19 3,447,500 19.1 % 4,105,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

109,200 189,096 160,800 -73.88 % 42,000

เงินประจําตําแหนง 67,200 147,096 136,800 -86.84 % 18,000

คาจางลูกจางประจํา 2,456,469 2,269,380 1,578,700 4.1 % 1,643,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 12,600 30,240 0 % 30,240

คาตอบแทนพนักงานจาง 27,103,584.42 27,596,431.08 28,121,100 8.57 % 30,530,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 2,973,264.46 2,943,622.49 3,052,900 4.14 % 3,179,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 35,740,557.88 36,503,539.76 36,528,040 39,549,340
รวมงบบุคลากร 35,740,557.88 36,503,539.76 36,528,040 39,549,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,249,650 8,605,650 10,155,800 -8.29 % 9,314,000

คาเชาบาน 93,193.55 119,200 60,000 0 % 60,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 34,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 28,000 18,000 37,900 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,370,843.55 8,742,850 10,253,700 9,408,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 37,270,546.76 1,215,334.21 1,803,500 -16.27 % 1,510,000

คากําจัดขยะมูลฝอย 0 29,550,989.52 31,558,400 -15.82 % 26,564,500

คาขนยายขยะมูลฝอย 0 4,164,834 8,340,000 -27.01 % 6,087,500

คาจางเหมาบุคคลภายนอกกวาดขยะ 0 0 7,400,250 0 % 7,400,500

คาจางเหมาบุคคลภายนอกเก็บขยะ 0 5,860,470 0 0 % 0

คาเชาทรัพย์สิน 0 36,000 162,000 33.33 % 216,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 48,207 83,818 80,000 -45 % 44,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 11,000

คาสินไหมทดแทน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดการขยะในชุมชน 375,599 140,200 300,000 0 % 300,000
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โครงการลดโลกรอนกับนครสุราษฎร์ธานี 133,053 106,250 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,961,539.69 8,460,678.85 8,905,000 -17.92 % 7,309,000

รวมค่าใช้สอย 45,788,945.45 49,618,574.58 58,549,150 49,452,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 188,030 124,321 195,000 -23.08 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,040 10,395 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบานงานครัว 1,164,525 912,830 1,232,000 -18.83 % 1,000,000

วัสดุกอสราง 55,300 164,080 35,000 42.86 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,149,279.35 1,079,897.92 1,526,000 -9.31 % 1,384,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 13,815,017.42 11,803,928.92 14,387,000 -9.23 % 13,059,700

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 273,050 121,200 216,000 -53.24 % 101,000

วัสดุการเกษตร 94,270 85,290 71,000 -21.13 % 56,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 679,415 954,760 1,200,000 -36 % 768,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 36,280 29,945 68,000 -23.53 % 52,000

วัสดุอื่น 31,340 23,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 17,493,546.77 15,309,647.84 19,020,000 16,690,700
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 118,230.83 119,597.93 130,000 0 % 130,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 4,176.21 8,024.5 20,000 0 % 20,000
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คาบริการโทรศัพท์ 16,068.98 17,913.94 22,610 -86.73 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 121,926.5 174,506.3 145,000 17.24 % 170,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 260,402.52 320,042.67 317,610 323,000
รวมงบดําเนินงาน 71,913,738.29 73,991,115.09 88,140,460 75,874,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก(ดีเซล) 0 704,200 0 0 % 0

รถยนต์บรรทุกขยะติดเชื้อ 0 0 0 100 % 2,000,000

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถัง
คอนเทนเนอร์

0 0 0 100 % 4,500,000

รถยนต์บรรทุกมูลฝอยแบบขอเกี่ยวถัง 0 0 0 100 % 9,000,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 0 50,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ 0 0 0 100 % 4,733,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

0 155,000 0 0 % 0

ชุดเครื่องกระจายเสียงติดรถยนต์ครบชุด 0 41,730 0 0 % 0
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โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV 

0 8,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 2,500 0 0 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE 
L2 Switch) ขนาด 8 ชอง 

0 8,300 0 0 % 0

อุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง

0 21,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ชุดรั้วสแตนเลสติดรถยนต์ขนาดเทากับ
กระบะหลังรถบรรทุก (ดีเซล)

0 9,630 0 0 % 0

ถังขยะคอนเทนเนอร์ 0 0 0 100 % 4,400,000

ถังบรรจุมูลฝอยแบบขอเกี่ยว 0 0 0 100 % 1,900,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาซอมใหญรถสุขาเคลื่อนที่  หมายเลข
ทะเบียน  81 – 3444

0 678,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 1,679,360 0 26,533,000
รวมงบลงทุน 0 1,679,360 0 26,533,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 107,654,296.17 112,174,014.85 124,668,500 141,957,140
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,651,172.26 1,866,300 2,074,500 29.99 % 2,696,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 85,200 85,200 85,200 0 % 85,200

คาจางลูกจางประจํา 392,700 412,740 441,200 7.05 % 472,300

คาตอบแทนพนักงานจาง 5,712,136.8 5,820,240 6,273,000 16.51 % 7,308,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 428,507.52 406,020 485,800 -4.67 % 463,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,336,916.58 8,657,700 9,426,900 11,093,300
รวมงบบุคลากร 8,336,916.58 8,657,700 9,426,900 11,093,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 282,500 353,600 400,000 -25 % 300,000

คาเชาบาน 148,500 191,000 200,000 -4 % 192,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 34,600
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 31,300 29,200 38,400 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 462,300 573,800 638,400 526,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 461,243 308,880 400,000 -50 % 200,000

คาเชาทรัพย์สิน 0 54,000 126,000 38.1 % 174,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 32,960 10,800 26,000 -38.46 % 16,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 4,000

คาสินไหมทดแทน 16,619 0 30,000 -33.33 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,810,103.43 4,872,401.65 5,300,000 -19.74 % 4,254,000

รวมค่าใช้สอย 6,320,925.43 5,246,081.65 5,882,000 4,668,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,668 45,588 50,000 -10 % 45,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 80 % 9,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 6,348 20,000 -50 % 10,000

วัสดุกอสราง 927,222 657,115 820,000 -2.44 % 800,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 198,443 352,164.8 500,000 -32 % 340,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,517,583.82 1,570,146.52 2,000,000 0 % 2,000,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,900 17,800 15,000 0 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 30,000 -10 % 27,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,220 21,415 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุสํารวจ 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุอื่น 148,150.06 134,317.1 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 2,836,186.88 2,804,894.42 3,572,000 3,308,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 592.68 489.46 5,000 100 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 592.68 489.46 5,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 9,620,004.99 8,625,265.53 10,097,400 8,547,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ ชนิด 10 ลอ 0 0 6,500,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องจักรกลชุดเรือขุดลอกแหลงน้ําและ
กําจัดวัชพืช

0 0 0 100 % 12,000,000
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เครื่องเจาะกระแทก แบบใชไฟฟ้า  220 V. 0 179,760 0 0 % 0

รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ 0 0 0 100 % 4,733,000

รถขุดไฮดรอลิกลอยาง 0 0 0 100 % 6,500,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจียรนัยไฟฟ้าแบบตั้งแทน ขนนาดไม
นอยกวา 8 นิ้ว

0 54,998 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถ 
(GPS)

0 0 48,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 234,758 6,548,000 23,233,000
รวมงบลงทุน 0 234,758 6,548,000 23,233,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 17,956,921.57 17,517,723.53 26,072,300 42,873,900
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 209,314,099.34 233,392,864.3 288,692,130 198,414,730

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,175,640 1,227,460 2,082,200 38.01 % 2,873,600

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,437,480 1,567,509.68 1,520,400 20.33 % 1,829,500
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000 32,967.74 36,000 33.33 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,637,120 2,827,937.42 3,638,600 4,751,100
รวมงบบุคลากร 2,637,120 2,827,937.42 3,638,600 4,751,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000 210,000 117,700 -83.01 % 20,000

คาเชาบาน 87,000 108,000 156,000 -61.54 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 7,556 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 117,000 325,556 278,700 85,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,500 0 20,000 -50 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 16,336 6,790 10,000 60 % 16,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 4,000

โครงการประกวดชุมชนเขมแข็ง 0 129,000 300,000 -33.33 % 200,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพผูวางงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

522,724 88,500 300,000 -50 % 150,000

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อ
สรางชุมชนเขมแข็งในการพัฒนาชุมชน

698,220 651,420 670,000 -25.37 % 500,000

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อ
สรางสตรีเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

491,294 149,300 500,000 -50 % 250,000

โครงการพัฒนาระบบขอมูลครัวเรือนและ
ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

276,510 0 100,000 -50 % 50,000

โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

46,580 0 40,000 -50 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
เครือขายชุมชนคณะกรรมการเขตพัฒนา
ชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กร
ชุมชนอื่น ๆ

1,538,602 1,498,950 1,500,000 -9.33 % 1,360,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 1,175,796 987,450 1,105,000 -27.6 % 800,000

โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

0 0 36,900 -100 % 0

โครงการสงเสริมการใชจักรยานพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

47,360 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมและพัฒนาชุมชนตนแบบ
การจัดการตนเองตามแบบชีวิตวิถีใหม 
(New Normal) เพื่อการจัดการทรัพยากร
ในชุมชน

0 0 0 100 % 400,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือ
ขายผูผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน

0 107,786 200,000 -50 % 100,000

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อพัฒนา
ชุมชนเมือง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมการใชคอมพิวเตอร์ในศูนย์
การเรียนรู ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

0 32,107 150,000 -100 % 0

โครงการอบรมการใชเทคโนโลยีและเครื่อง
มือการสื่อสารในยุคปจจุบัน

0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 108,951.15 49,590 130,000 -61.54 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 4,923,873.15 3,700,893 5,061,900 4,010,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,050 42,610 50,000 -20 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 19,955 29,540 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสราง 8,260 38,900 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 6,800 10,000 -50 % 5,000
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วัสดุกีฬา 99,102 99,844 100,000 -50 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 79,980 14,510 60,000 -50 % 30,000

วัสดุดนตรี 14,150 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 270,497 232,204 265,000 175,000
รวมงบดําเนินงาน 5,311,370.15 4,258,653 5,605,600 4,270,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องอัดกระทงใบตอง 0 150,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 48,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 150,000 48,000 0
รวมงบลงทุน 0 150,000 48,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการแปร
รูปและถนอมอาหาร/ชุมชนทาแขก

0 0 0 100 % 70,000
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพการผลิต
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ (ตอเนื่องปี 
2563)/ชุมชนวัดกลางใหม

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตร
เสริมสวย-ปตตาเลี่ยนชาย/ชุมชนศรี
ธานี-ยางงาม

120,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพการทําขนมและ
ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน/ชุมชนเมตตาธรรม

100,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพการประกอบอาหาร
เชาและเครื่องดื่ม (ชา กาแฟโบราณ และ
อื่นๆ)/ชุมชนหนาดาน

0 0 0 100 % 70,000

โครงการสงเสริมอาชีพการเพาะเห็ด/ชุมชน
ตลาดดอนนก

0 80,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงปูนา-กุงแม
น้ํา-หอยขมในบอซีเมนต์/ชุมชนตลาดลาง

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอุดหนุนปลูกผักคอนโดเกษตร
อินทรีย์ (ตอเนื่องปี 64)/ชุมชนปากน้ํา

0 0 0 100 % 60,000

โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทําเครื่องมือ
ประมง/ชุมชนบางกุง

99,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทําเครื่องมือ
ประมง/ชุมชนปากน้ํา

85,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทําเครื่องมือ
ประมง/ชุมชนวัดทาทอง

0 100,000 0 0 % 0
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โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทําเครื่องมือ
ประมงชายฝ่ง (ตอเนื่อง ปี2563)/ชุมชนบาง
กุง

0 0 99,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทําเครื่องมือ
ประมงชายฝ่ง (ตอเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุง

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทําเครื่องมือ
ประมงชายฝ่ง/ชุมชนหาดตายวง

0 0 0 100 % 80,000

โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทําน้ําหอม
จากดอกไม และน้ํามันมะพราวสกัด
เย็น/ชุมชนออมคายวิภาวดี

0 0 66,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทําผามัดยอม
และผาบาติก/ชุมชนโพหวาย

0 0 110,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการเลี้ยงหอย
ขม/กุงฝอย / ชุมชนบางกุง 2

0 0 0 100 % 86,000

โครงการอุดหนุนฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผาสตรี 
ชุดไทยถิ่นใต /ชุมชนวัดโพธาวาส

0 0 118,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนฝึกอบรมทําผลิตภัณฑ์
จักสานภูมิปญญาสูชุมชน /ชุมชนวัดโพธาวา
ส

0 120,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนฝึกอบรมทําผลิตภัณฑ์
จักสานภูมิปญญาสูทองถิ่น/ชุมชนบางกุง 2

0 0 75,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนฝึกอบรมอาชีพทําเครื่อง
มือประมง/ชุมชนคลองฉนาก

0 0 90,000 -100 % 0
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โครงการอุดหนุนฝึกอบรมอาชีพทําเครื่อง
มือประมง/ชุมชนหาดตายวง

0 0 90,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมการจัดระเบียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถีใหม (New Normal) 
ชุมชนกาญจนวิถีรวมใจ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมการจัดระเบียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถีใหม (New Normal) 
ชุมชนทากูบ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมการจัดระเบียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถีใหม (New Normal) 
ชุมชนวัดโพธาวาส

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมการจัดระเบียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถีใหม (New Normal) 
ชุมชนสิริศุข

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมการทําเกษตร
อินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง/ชุมชนหนองบัว

100,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมการทําผลิตภัณฑ์
จากผา/ชุมชนไทยสมุทร

85,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมการประดิษฐ์
ดอกไมจากผา/ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45

0 0 0 100 % 80,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพกระเป๋าผา
ลดโลกรอน/ชุมชนกรมทหารราบที่ 25

0 0 0 100 % 70,000
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพกระเป๋าผา
และหมวกบัคเก็ต/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา

0 0 0 100 % 78,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพกลองยาว
ประยุกต์/ชุมชนเสม็ดเรียง

125,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการคัดแยก
ขยะและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะ/ชุมชน
วัดโพธาวาส

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการตกแตง
ผลิตภัณฑ์กระจูด/ชุมชนเสรีไท

0 0 67,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการตัดเย็บ
กระเป๋าแบบผาไทย/ชุมชนนาเนียน

0 0 90,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการตัดเย็บ
กระเป๋าผาลดโลกรอน/ชุมชนไทยสมุทร

0 80,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการตัดเย็บ
กระเป๋าผาลดโลกรอน/ชุมชนเปี่ยมสุข

0 0 0 100 % 65,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการตัดเย็บ
กระเป๋าแฮนด์เมด/ชุมชนเพชรวิลลา

0 0 0 100 % 78,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการตัดเย็บ
ปกถักรอยตกแตงเสื้อยืด/ชุมชนไทยสมุทร

0 0 85,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการตัดเย็บ
ผาไทยและปกเลื่อมมุข/ชุมชนนาเนียน

90,000 0 0 0 % 0
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการตัดเย็บ
เสื้อคอกระเชาและกระเป๋าผา(ตอเนื่อง
ปี2563)/ชุมชนฝ่งบางใบไม

0 0 96,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการตัดเย็บ
เสื้อคอกระเชาและกระเป๋าผา/ชุมชนฝ่งบาง
ใบไม

0 100,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการตัดเย็บ
เสื้อผาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตอ
เนื่องปี 61)/ชุมชนกาญจนวิถีรวมใจ

102,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการตัดเย็บ
หมวกและกระเป๋า/ชุมชนกาญจนวิถีรวมใจ

0 0 0 100 % 85,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํากระ
เป๋าผาแฮนด์เมด/ชุมชนวัดโพธาวาส

100,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํากระ
เป๋าผาแฮนด์เมด/ชุมชนเสรีพล

0 100,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
กระเป๋าผาแฮนเมด/ชุมชนวัดกลางใหม

100,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
กระเป๋าสวยดวยผาทองถิ่นพื้นเมือง/ชุมชน
ตลาดดอนนก

80,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
กระเป๋าหิ้วกระสอบปอ/ชุมชนราษฎร์อุทิศ

0 0 100,000 -100 % 0
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
เกษตรอินทรีย์/ชุมชนนาเนียน

0 90,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
เกษตรอินทรีย์/ชุมชนวังเพชร

0 100,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
เกษตรอินทรีย์/ชุมชนเสรีไท

0 100,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
เกษตรอินทรีย์/ชุมชนเสาวลักษณ์

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
เกษตรอินทรีย์/ชุมชนหนาดาน

0 100,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
เกษตรอินทรีย์และปลูกตนมะนาว/ชุมชนทา
กูบ

0 75,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
เกษตรอินทรีย์และปลูกพืชสมุนไพร (ตอ
เนื่องปี 62) /ชุมชนหนาสนามกีฬา

0 100,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
เกษตรอินทรีย์และปลูกพืชสมุนไพร(ตอ
เนื่องปี 2564)/ชุมชนหนาสนามกีฬา

0 0 0 100 % 77,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
เกษตรอินทรีย์และปลูกพืชสมุนไพร(ตอ
เนื่องปี2563)/ชุมชนหนาสนามกีฬา

0 0 80,000 -100 % 0
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนม
เดือนสิบ 12 อยาง/ชุมชนเสม็ดเรียง

0 110,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนม
ไทย/ชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์

90,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนม
ไทย/ชุมชนวัดไทร

100,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนม
ไทยโบราณ /ชุมชนหลังอาชีวะ

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนม
ไทยโบราณ/ชุมชนเคหะชุมชน

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนม
ไทยโบราณ/ชุมชนตลาดลาง

95,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนม
ไทยโบราณ/ชุมชนเพชรวิลลา

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนม
ไทยโบราณ/ชุมชนยานยาว

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนม
ไทยโบราณ/ชุมชนวัดทาทอง

70,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนม
ไทยและอาหารไทย-จีน/ชุมชนดงตาล

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนม
ไทยและอาหารไทย-จีน/ชุมชนในลึก

100,000 0 0 0 % 0
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนม
ไทยและอาหารพื้นบาน/ชุมชนวัดทาทอง

0 0 0 100 % 80,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนม
เบเกอรี่/ชุมชนเทศบาล

90,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนม
เบเกอรี่/ชุมชนมะขามเตี้ย

0 86,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนม
เบเกอรี่และขนมไทย/ชุมชนเมตตาธรรม

0 0 80,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนม
พื้นเมืองและขนมหวาน/ชุมชนโพหวาย

0 100,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนม
และเบเกอรี่/ชุมชนไทยสมุทร

0 0 0 100 % 73,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําของ
ชํารวยและของที่ระลึก/ชุมชนออมคายวิภา
วดีฯ

0 65,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําของที่
ระลึก ของชํารวย ทําพวงหรีด/ชุมชนสิริศุข

100,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําของที่
ระลึกและของชํารวย (ตอเนื่องปี 64)/ชุมชน
บางกุง 1

0 0 0 100 % 58,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําไข
เค็ม/ชุมชนทุงนอย

0 0 0 100 % 70,000
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําไข
เค็มและแปรรูป/ชุมชนมะขามเตี้ย

0 0 0 100 % 70,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําไข
เค็มและแปรรูปอาหารจากไขเค็ม/ชุมชน
ยานยาว

0 80,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําเครื่อง
แกงปกษ์ใต น้ําพริกตาแดงไตปลา
แหง/ชุมชนศรีธานี

70,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําเครื่อง
แกงปกษ์ใต/ชุมชนยานยาว

0 0 0 100 % 70,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําเครื่อง
มือประมง (ตอเนื่องปี 63)/ชุมชนวัดทาทอง

0 0 90,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําเครื่อง
มือประมง/ชุมชนหาดตายวง

97,000 88,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําเครื่อง
มือประมงชายฝ่ง/ชุมชนบางกุง

0 99,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําเชื้อ
เห็ดชนิดตางๆและแปรรูปเห็ด/ชุมชนบาง
กุง3

0 80,600 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
ดอกไมจันทน์ และเหรียญโปรยทาน/ชุมชน
ตลาดเกษตร 2

0 60,000 0 0 % 0
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
ดอกไมจันทน์และเหรียญโปรยทาน/ชุมชน
ออมคายวิภาวดีฯ

55,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําถุงผา
อเนกประสงค์ (ตอยอดปีงบประมาณ 
2564)/ชุมชนบานบางใหญ

0 0 0 100 % 80,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําถุงผา
อเนกประสงค์/ชุมชนบานบางใหญ

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
น้ําพริก/ชุมชนทุงนอย

70,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
น้ําพริกและอาหารพื้นบาน (ตอยอดปี 
2562)/ชุมชนทุงนอย

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
น้ําพริกสูตรตางๆ/ชุมชนหนาคาย อส.

0 0 0 100 % 65,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําน้ํายา
ลางจาน, ยาสระผมและผลิตภัณฑ์
สมุนไพร/ชุมชนทากูบ 

50,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําน้ํายา
อเนกประสงค์,สบู,แชมพู,น้ํายาซักผา,น้ํายา
ปรับผานุม,น้ํามันคลายเสนและยาดม
สมุนไพร/ชุมชนวัดไทร

0 100,000 0 0 % 0
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําน้ํายา
อเนกประสงค์และสบูสมุนไพร/ชุมชนตลาด
เกษตร 2

72,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําน้ํายา
เอนกประสงค์, สบูสมุนไพร และสบูเหลว
ลางมือ/ชุมชนเทศบาล

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําน้ํายา
เอนกประสงค์สบูสมุนไพร น้ํายาทุกชนิด 
/ชุมชนเคหะชุมชน

0 80,800 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําน้ํา
หอมจากดอกไมน้ํามันมะพราวสกัดเย็นและ
สมุนไพร/ชุมชนทากูบ

0 0 65,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําน้ํา
หอมจากดอกไมและสมุนไพร/ชุมชนราษฎร์
อุทิศ

0 120,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําบรรจุ
ภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ/ชุมชนบึงขุนทะเล

0 0 157,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําปุ๋ย
หมักจากวัชพืช-ผักตบชวาและน้ําหมัก
ชีวภาพไลแมลง/ชุมชนสิริศุข

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
ผลิตภัณฑ์ของใชในครัวเรือน (ตอเนื่องปี 
2563)/ชุมชนหนาคาย อส.

0 0 60,000 -100 % 0
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
ผลิตภัณฑ์ของใชในครัวเรือน/ชุมชนหนา
คาย อส.

0 60,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
ผลิตภัณฑ์จักสาน/ชุมชนตลาดใหม-ดอนนก

0 0 0 100 % 90,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
ผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูด/ชุมชนตลาด
เกษตร 2

0 0 69,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
ผลิตภัณฑ์จักสานดวยเทคนิคเคดูพาจและ
การตัดเย็บเสื้อผา/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี

110,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
ผลิตภัณฑ์จักสานดวยเทคนิคเดคูพาจ
/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี

0 100,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
ผลิตภัณฑ์จักสานภูมิปญญาสูชุมชน/ชุมชน
ตลาดใหม-ดอนนก

0 100,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
ผลิตภัณฑ์จักสานภูมิปญญาสูชุมชน/ชุมชน
เพชรวิลลา

100,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
ผลิตภัณฑ์จากผา(กระเป๋าลดโลกรอน) 
/ชุมชนวังเพชร

80,000 0 0 0 % 0
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
ผลิตภัณฑ์น้ํายาใชในครัวเรือน/ชุมชนเคหะ

100,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
ผลิตภัณฑ์สําหรับงานสานดวยเทคนิคเดคู
พาจ (Decoupage) /ชุมชนเสรีไท

70,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนนิค/ชุมชนกรมทหารราบ
ที่ 25

0 95,200 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัด
ยอม (ผาพันคอ,เสื้อ,ผาคลุมไหล)/ชุมชนฝ่ง
บางใบไม

0 0 0 100 % 80,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัด
ยอม/ชุมชนเคหะชุมชน

0 0 0 100 % 80,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัด
ยอม/ชุมชนในลึก

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัด
ยอม/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัด
ยอม/ชุมชนศรีธานี-ยางงาม

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัด
ยอม/ชุมชนหนองบัว

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัด
ยอม/ชุมชนออมคายวิภาวดีรังสิต

0 0 0 100 % 53,000
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัด
ยอมจากวัสดุธรรมชาติ/ชุมชนเสรีพล

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัด
ยอมและผาบาติก/ชุมชนในลึก

0 100,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัด
ยอมและผาบาติก/ชุมชนหนาศาลากลาง

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําพวง
หรีดดอกไมสด ดอกไมแหงและดอกไม
จันทน์ (ตอเนื่อง 61) /ชุมชนตลาดหนาศูนย์
สรางทาง

90,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําลูก
แป้งและผลิตภัณฑ์แปรรูป (ขาวหมาก,หัว
เชื้อหมักสุรา,หัวเชื้อไวน์)/ชุมชนราษฎร์อุทิศ

0 0 0 100 % 90,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําศิลปะ
สําหรับงานสานดวยเทคนิคเดคูพาจ 
(Decupage) /ชุมชนบางใหญ

0 76,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําเสื้อ
ผามัดยอม/ชุมชนวังเพชร

0 0 0 100 % 70,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําเหยื่อ
ตกปลาดวยน้ํายางพารา/ชุมชนตลาด
เกษตร2

0 0 0 100 % 75,000
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
อาหารพื้นบานและน้ําพริก/ชุมชนวัดหนา
เมือง

0 0 0 100 % 140,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
อาหารและขนมไทย/ชุมชนในลึก

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
อาหารและขนมไทยโบราณตามวิถี
ชุมชน/ชุมชนบานบางทอง

70,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํา
อาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทาน,ขนม
จีบ,ซาลาเปา,หอหมกทะเล,หอยจอ,แฮกึ้ง
/ชุมชนตลาดลาง

0 95,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการนวดแผน
ไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ตอเนื่องปี 
61)/ชุมชนฝ่งบางใบไม

90,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการนวดแผน
ไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (ตอเนื่องปี 
2562) /ชุมชนหลังอาชีวะ

0 100,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการนวดแผน
ไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย/ชุมชน
เทศบาล

0 85,000 0 0 % 0
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการนวดแผน
ไทยและผลิตสมุนไพรไทย/ชุมชนหลัง
อาชีวะ

100,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการประกอบ
อาหารเชาและขนมพื้นเมือง/ชุมชนดงตาล

0 0 0 100 % 80,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการประกอบ
อาหารไทย/อีสานและขนมไทยพื้น
บาน/ชุมชนหนาดาน

60,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการประกอบ
อาหารพื้นบาน/ชุมชนโพหวาย

100,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการประกอบ
อาหารพื้นบานและน้ําพริก/ชุมชนตลาด
หนาศูนย์สรางทาง

0 0 0 100 % 56,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการประกอบ
อาหารวาง/ชุมชนหนาดาน

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการประดิษฐ์
และการจัดดอกไมและการทําของ
ชํารวย/ชุมชนเพชรวิลลา

0 70,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกผัก
เกษตรอินทรีย์/ชุมชนศรีธานี-ยางงาม

0 120,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกผัก
เกษตรอินทรีย์และสมุนไพรพื้นบาน/ชุมชน
เปี่ยมสุข

0 80,000 0 0 % 0
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกผัก
คอนโดเกษตรอินทรีย์ (ตอเนื่องปี 
2563)/ชุมชนปากน้ํา

0 0 80,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกผัก
คอนโดเกษตรอินทรีย์ /ชุมชนปากน้ํา

0 100,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกผัก
คอนโดเกษตรอินทรีย์/ชุมชนบางกุง 2

80,000 73,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกผัก
ปลอดสารพิษตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง/ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45

0 0 80,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกผัก
ปลอดสารพิษตามพระราชดําริ (ตอเนื่องปี 
61)/ชุมชนคายวิภาวดีรังสิต

80,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกผัก
ปลอดสารพิษตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม 
/ชุมชนคายวิภาวดีรังสิต

0 80,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกพืช
เกษตรอินทรีย์/ชุมชนวัดหนาเมือง

0 130,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกพืช
เกษตรอินทรีย์ชุมชนเมือง/ชุมชนเมตตา
ธรรม

0 100,000 0 0 % 0
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกพืช
เกษตรอินทรีย์เพื่อสงเสริมการทอง
เที่ยว/ชุมชนบึงขุนทะเล

0 200,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกพืช
เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนเมือง/ชุมชนเสม็ด
เรียง

0 0 0 100 % 90,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกพืช
ผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา

0 80,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกพืช
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ/ชุมชนหนาสนามกีฬา

100,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกพืช
สมุนไพรและพืชเกษตรอินทรีย์ (ตอเนื่องปี 
2563)/ชุมชนหนองบัว

0 0 80,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกพืช
สมุนไพรและพืชเกษตรอินทรีย์/ชุมชนหนอง
บัว

0 100,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูก
มะนาวในบอซีเมนต์นอกฤดูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนเปี่ยมสุข

100,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปกเลื่อม, 
ปกมุกผาปาเตะ/ชุมชนสหกรณ์ครู

0 0 0 100 % 120,000
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปก
เลื่อม,ปกมุกผาปาเตะ/ชุมชนสหกรณ์ครู

0 120,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปกเลื่อม
กระเป๋า/ชุมชนสหกรณ์ครู

100,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล/ชุมชนหลังคลัง

80,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการแปรรูป
อาหาร/ชุมชนหัวแหลมพัฒนา

0 90,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการแปรรูป
อาหารและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร/ชุมชน
หัวแหลมพัฒนา

98,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการผลิตของ
ชํารวยงานพิธีพวงหรีด และเหรียญโปรย
ทาน/ชุมชนแหลมทราย

0 0 60,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการผลิต
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ /ชุมชนวัด
กลางใหม

0 100,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการผลิต
บรรจุภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ (ตอเนื่องปี 64) 
/ชุมชนวัดไทร

0 0 0 100 % 85,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการผลิต
บรรจุภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ/ชุมชนวัดไทร

0 0 105,000 -100 % 0
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการผลิต
อาหารและแปรรูปอาหารทะเล/ชุมชนวัด
กลางใหม

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการผูกผา
ประดับในงานพิธีตางๆ/ชุมชนบานบางใหญ

95,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการผูกผา
และการจัดดอกไมสด, ดอกไมแหงในงาน
พิธีตางๆ /ชุมชนบึงขุนทะเล

100,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพนท์ 
ตัด เย็บผลิตภัณฑ์จากผาไทย/ชุมชนวัดหนา
เมือง

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพนท์
ผลิตภัณฑ์ดวยเทคนิคเดคูพาจ/ชุมชนรวม
เพชรสามัคคี

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพนท์
ผลิตภัณฑ์ดวยเทคนิคเดคูพาจ/ชุมชนเสรีพล

0 0 90,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพนท์ผา
ปาเตะ/ชุมชนโพหวาย

0 0 0 100 % 107,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพนท์ผา
ปาเตะดวยเทคนิคการตัดเสน (ตอเนื่อง
ปี2563) /ชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์

0 0 97,000 -100 % 0
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพนท์ผา
ปาเตะดวยเทคนิคการตัดเสน/ชุมชนลูก
เสือ-การุณราษฎร์

0 126,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพนท์ผา
ลายไทย/ชุมชนตาปี

0 0 110,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพาะ
เลี้ยงไกบาน,ไกไข,ไกเนื้อ/ชุมชนหนาศาลา
กลาง

80,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพาะ
และขยายพันธุ์ไมประดับ/ชุมชนแหลมทราย

0 0 0 100 % 70,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพาะเห็ด
นางฟ้า/ชุมชน ร.25 พัน 3

0 0 77,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพาะเห็ด
ฟาง/ชุมชนศรีธานี

0 0 0 100 % 75,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑ์กระจูด (ตอเนื่องปี 
2564)/ชุมชนตลาดดอนนก

0 0 0 100 % 80,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑ์กระจูด/ชุมชนตลาดดอนนก

0 0 80,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเย็บ
กระเป๋าจากผาปาเตะ/ชุมชนสหกรณ์ครู

0 0 120,000 -100 % 0
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเรียนรู 3 
ภาษา เพื่อพัฒนาอาชีพ (ตอเนื่องปี 
2562)/ชุมชนตาปี

0 165,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเรียนรู
ภาษา 3 ภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/ชุมชนตาปี

105,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยง ไก
บาน,ไกไข,ไกเนื้อ/ชุมชน ร.25 พัน 3

0 80,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงกบ
ในบอซีเมนต์ (ตอเนื่องปี 2563)/ชุมชน
ตลาดหนาศูนย์สรางทาง

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงกบ
ในบอซีเมนต์/ชุมชนตลาดหนาศูนย์สราง
ทาง

0 83,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงกุง
กามกรามในบอ/ชุมชนตลาดลาง

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงไก
ไขและไกเนื้อ (ตอเนื่องปี 64)/ชุมชนบาน
บางหลา

0 0 0 100 % 86,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงไก
ไขและไกเนื้อ/ชุมชน ร.25พัน 3

0 0 0 100 % 80,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงไก
ไขและไกเนื้อ/ชุมชนบานบางหลา

0 0 99,000 -100 % 0
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา
ดุกในบอดิน/ชุมชน ร.25 พัน3

100,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา
ดุกในบอดิน/ชุมชนกรมทหารฯ 25

0 0 80,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา
ดุกในบอดิน/ชุมชนคายวิภาวดีรังสิต

0 0 80,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา
ดุกในบอผาใบ/ชุมชนกาญจนวิถีฯ

0 90,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา
ดุกในบอผาใบ/ชุมชนตลาดใหม-ดอนนก

0 0 95,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา
ดุกในบอผาใบเพื่อแปรรูป/ชุมชนกาญจน
วิถีฯ

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา
ดุกอุยในบอซีเมนต์/ชุมชนบางหลา

90,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา
ในกระชัง/ชุมชนหลังคลัง

0 0 0 100 % 80,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา
ในบอซีเมนต์/
ชุมชนบางทอง

0 0 90,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา
ในบอซีเมนต์/ชุมชนบางหลา

0 90,000 0 0 % 0
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา
หมอไทยในบอผาใบ/ชุมชนศรีวิชัย

70,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ด
ไข ไกไข และการแปรรูปไข/ชุมชน ม
ทบ.45

0 90,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการสานเสน
พลาสติก/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา

0 0 80,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการสานเสน
พลาสติก/ชุมชนวังเพชร

0 0 80,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพเกษตร
อินทรีย์ผสมผสาน/ชุมชนเมตตาธรรม

0 0 0 100 % 80,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพเกษตร
อินทรีย์วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชน
บานบางทอง

0 70,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพเกษตร
อินทรีย์วิถีชุมชน (ตอเนื่องปี 64)/ชุมชนบาง
กุง 3

0 0 0 100 % 80,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพเกษตร
อินทรีย์วิถีชุมชน/ชุมชนบางกุง 3

0 0 90,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพเกษตร
อินทรีย์วิถีชุมชนเมือง/ชุมชนบานบางทอง

0 0 0 100 % 80,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพเกษตร
อินทรีย์วิถีชุมชนเมือง/ชุมชนมะขามเตี้ย

0 0 100,000 -100 % 0
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพเกษตร
อินทรีย์วิถีชุมชนเมือง/ชุมชนราษฎร์อุทิศ 

120,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพเกษตร
อินทรีย์อยางยั่งยืน/ชุมชนคลองฉนาก

90,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพเกษตร
อินทรีย์อยางยั่งยืน/ชุมชนลูกเสือการุ
ณราษฎร์

0 0 0 100 % 80,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพแกะสลัก
รองเทาแฟนซี/ชุมชนหลังคลัง

0 80,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพงานสกรีน
และเพนท์ผาบาติก/ชุมชนตาปี

0 0 0 100 % 95,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพชางติดตั้ง
ระบบบําบัดน้ําเสียดวยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตามแนวพระราชดําริ/ชุมชนสิริศุข

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพชางติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใชเป็น
พลังงานทดแทนตามแนวพระราช
ดําริ/ชุมชนสิริศุข

0 121,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพตัดเย็บ
กระเป๋าผาปาเตะ/ชุมชนเสรีไท

0 0 0 100 % 78,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อ
ผา สตรี ชุดไทยถิ่นใต/ชุมชนตลาด
ใหม-ดอนนก

100,000 0 0 0 % 0
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพทําของที่
ระลึก และของชํารวย/ชุมชนบางกุง 1

80,000 87,250 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพทําของที่
ระลึกและของชํารวย (ตอเนื่อง ปี 2563) 
/ชุมชนบางกุง 1

0 0 80,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพทําเครื่องมือ
ประมง/ชุมชนคลองฉนาก

0 88,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพทําเครื่องมือ
ประมงชายฝ่ง/ชุมชนคลองฉนาก

0 0 0 100 % 80,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพนวดแผน
ไทย/ชุมชนหนาศาลากลาง

0 90,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพปลูกผัก
เกษตรอินทรีย์(ตอเนื่องปี 2563)/ชุมชนศรี
ธานี-ยางงาม

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพปลูกผักสวน
ครัวเกษตรอินทรีย์ ตามศาสตร์พระ
ราชา/ชุมชนหลังอาชีวะ

0 0 0 100 % 80,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์/ชุมชนกรมทหารราบที่ 25

100,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพปลูกผัดสวน
ครัวเกษตรอินทรีย์และพืชผัก
สมุนไพร/ชุมชนเสรีพล

80,000 0 0 0 % 0
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพปลูกพืช
เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง/ชุมชนคายวิภาวดีรังสิต

0 0 0 100 % 80,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพปลูกพืช
เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนเมือง/ชุมชนเสม็ด
เรียง

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพแปรรูป
อาหารทะเล/ชุมชนหลังคลัง

0 0 85,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ไข
เค็ม/ชุมชนยานยาว

70,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์
สมุนไพร/ชุมชนหนาศาลากลาง

0 0 0 100 % 70,000

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพฝึกอบรมการ
ทําขนมไทย/ชุมชนดงตาล

90,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพฝึกอบรมการ
ทําตะกราเชือกรม/ชุมชนหนาคาย อส.

60,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพฝึกอบรม
ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บผาไทย/ชุมชนวัดหนาเมือง

180,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพเพนท์ผา
ปาเตะ/ชุมชนทุงนอย

0 91,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพเพาะเลี้ยง
เห็ดแครงและปลูกผักสวนครัว
เกษตร-อินทรีย์/ชุมชนศรีธานี

0 0 100,000 -100 % 0
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพเพาะเห็ด
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชน
จังหวัดทหารบก

90,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพเพาะเห็ด
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนบาง
กุง 3

90,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพเพาะเห็ด
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนเปี่ยม
สุข

0 0 90,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพเพาะเห็ด
และแปรรูปเห็ด/ชุมชนศรีธานี

0 130,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 5,643,000 5,949,850 5,725,000 5,355,000
รวมงบเงินอุดหนุน 5,643,000 5,949,850 5,725,000 5,355,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 13,591,490.15 13,186,440.42 15,017,200 14,376,100
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13,591,490.15 13,186,440.42 15,017,200 14,376,100

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 682,500 692,600 791,700 20.25 % 952,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 48,000 48,000 69,100 38.93 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 730,500 740,600 860,800 1,048,000
รวมงบบุคลากร 730,500 740,600 860,800 1,048,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 7,268.51 10,000 0 % 10,000

คาจางทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 0 0 186,400 4.72 % 195,200

คาจางยามรักษาความปลอดภัย 104,650 120,000 180,000 0 % 180,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 22,180 0 30,000 -46.67 % 16,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 4,000

โครงการจัดการแขงขันกรีฑานักเรียน
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

290,554 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกรีฑาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

0 0 58,000 -100 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน
และประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

1,163,586 0 811,900 -38.42 % 500,000
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โครงการจัดแขงขันกีฬานักเรียนอนุบาล 382,145 379,321 0 100 % 200,000

โครงการสงทีมกีฬา และกิจกรรม
นันทนาการ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เขารวมแขงขันกับหนวยงานอื่นๆ

0 0 0 100 % 200,000

โครงการสงทีมกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเขา
รวมแขงขันกับหนวยงานอื่น ๆ

190,240 77,680 250,000 -100 % 0

โครงการสงทีมเขารวมแขงขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศ
ไทย ระดับภาค และระดับประเทศ

0 0 0 100 % 5,000,000

โครงการสงทีมเขารวมแขงขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศ
ไทยระดับภาคและระดับประเทศ

6,993,184.4 6,508,775 7,000,000 -100 % 0

โครงการสงทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีเขารวมแขงขันรายการตาง ๆ

1,023,015 4,540 1,000,000 -50 % 500,000

โครงการสงเสริมและสงทีมเขารวมการแขง
ขันเรือพาย

638,500 260,460 600,000 -16.67 % 500,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 68,255.27 34,978.7 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 10,876,309.67 7,393,023.21 10,206,300 7,385,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,849 19,966.2 20,000 -50 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,613.05 9,844 10,000 0 % 10,000
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วัสดุงานบานงานครัว 6,810 9,770 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสราง 13,120 136,822.5 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 26,375.5 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,935 10,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 0 0 50,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,540 9,550 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 96,242.55 195,952.7 185,000 85,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 222,777.88 256,149.16 250,000 0 % 250,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 12,279.13 16,720.15 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 235,057.01 272,869.31 300,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 11,207,609.23 7,861,845.22 10,691,300 7,770,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 0 9,900 0 0 % 0

โตะพับอเนกประสงค์ 0 18,500 0 0 % 0

รถเข็น 0 2,900 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียง 0 4,900 0 0 % 0

ตูลําโพง 0 9,900 0 0 % 0

วิทยุสื่อสาร 0 35,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 81,100 0 0
รวมงบลงทุน 0 81,100 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 11,938,109.23 8,683,545.22 11,552,100 8,818,200
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 693,420 732,240 1,199,500 -5.44 % 1,134,200

เงินประจําตําแหนง 0 4,500 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 501,720 510,360 627,200 27.07 % 797,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 57,120 48,480 56,500 42.65 % 80,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,252,260 1,295,580 1,901,200 2,029,800
รวมงบบุคลากร 1,252,260 1,295,580 1,901,200 2,029,800
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

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

คาเชาบาน 42,000 0 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,000 6,600 12,500 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 51,000 6,600 82,500 75,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 6,158.92 0 30,000 -33.33 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 0 25,194 30,000 -46.67 % 16,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 4,000

โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผาป่า
และแขงเรือยาว

5,641,906.39 6,189,298.73 7,480,000 -6.42 % 7,000,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 1,340,573 1,441,347 1,450,000 -13.79 % 1,250,000

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม 396,360 299,760 300,000 0 % 300,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 648,270 0 534,500 -6.45 % 500,000
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โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 5,930 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 36,275.35 2,900 50,000 -80 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 8,075,473.66 7,958,499.73 9,934,500 9,140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 19,511 20,000 -50 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 19,497 18,210 20,000 -50 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 18,705.5 5,280.45 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -80 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,630 17,675 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 77,832.5 60,676.45 85,000 61,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 10,309.97 7,490 12,000 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,309.97 7,490 12,000 12,000
รวมงบดําเนินงาน 8,214,616.13 8,033,266.18 10,114,000 9,288,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 0 1,600 0 0 % 0

ชั้นวางแฟ้ม 0 22,400 0 0 % 0
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โตะวางคอมพิวเตอร์ 0 4,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

0 44,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดําชนิด Network 
แบบที่ 2 (38หนา/นาที)

0 30,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 11,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 114,500 0 0
รวมงบลงทุน 0 114,500 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนมัสยิดอีกอมาตุลอิสลาม 400,000 0 400,000 -100 % 0

อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา 100,000 100,000 100,000 -100 % 0

อุดหนุนมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน 100,000 100,000 100,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนมัสยิดอีกอมาตุลอิสลาม 0 0 0 100 % 400,000
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เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา 0 0 0 100 % 100,000

อุดหนุนมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน 0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 600,000 200,000 600,000 600,000
รวมงบเงินอุดหนุน 600,000 200,000 600,000 600,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 10,066,876.13 9,643,346.18 12,615,200 11,917,800
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 205,780 446,170 507,840 6.53 % 541,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 205,780 446,170 627,840 661,000
รวมงบบุคลากร 205,780 446,170 627,840 661,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 44,000 48,000 0 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 44,000 48,000 48,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 28,573 46,356 21,160 13.42 % 24,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 6,000

โครงการความรวมมือดานการทองเที่ยว
ระหวางภูมิภาค

275,000 0 0 100 % 150,000

โครงการเคาท์ดาว/สวัสดีปีใหม 0 0 50,000 900 % 500,000

โครงการตลาดสะพานโคง 100 ปี 740,400 544,440 500,000 0 % 500,000

โครงการถนนคนเดิน 197,240 198,000 300,000 -16.67 % 250,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ 
สถานประกอบการ ดานการทองเที่ยว
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

253,550 0 260,000 -3.85 % 250,000

โครงการเย็นทั่วหลา มหาสงกรานต์ 0 0 200,000 250 % 700,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมและประชา
สัมพันธ์การทองเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

3,757,780 3,519,500 2,000,000 -50 % 1,000,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 270,000 -92.59 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 5,252,543 4,308,296 3,621,160 3,400,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 4,307 19,916 70,000 -71.43 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 9,801.2 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 5,000 5,000 0 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,350 7,880 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 12,657 42,597.2 100,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 5,265,200 4,394,893.2 3,769,160 3,538,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,470,980 4,841,063.2 4,397,000 4,199,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 27,475,965.36 23,167,954.6 28,564,300 24,935,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 4,197,291.13 4,815,981 5,206,800 18.11 % 6,149,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

164,634.17 223,560 232,780 4.73 % 243,780

เงินประจําตําแหนง 167,666.67 228,000 238,000 8.4 % 258,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 299,880 310,440 335,700 94.79 % 653,900
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 18,960 10,140 8,200 162.2 % 21,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,848,431.97 5,588,121 6,021,480 7,326,780
รวมงบบุคลากร 4,848,431.97 5,588,121 6,021,480 7,326,780

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 900 0 5,000 -40 % 3,000

คาเชาบาน 151,750 202,700 192,400 16.63 % 224,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 120,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 130,300 169,950 112,400 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 282,950 372,650 309,800 347,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 106,195 0 30,000 -33.33 % 20,000

คาเชาทรัพย์สิน 0 49,500 54,000 0 % 54,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 95,316.8 97,830 100,000 -27.17 % 72,830

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 14,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 81,556 41,210 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 283,067.8 188,540 234,000 190,830
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 105,998 54,512 160,000 -68.75 % 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 9,925 6,929 5,000 0 % 5,000

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 13,753.6 16,447.2 25,000 0 % 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 43,090 46,710 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 172,766.6 124,598.2 245,000 120,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 66,629.62 68,694.09 83,000 -13.25 % 72,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 9,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 66,629.62 68,694.09 83,000 81,000
รวมงบดําเนินงาน 805,414.02 754,482.29 871,800 739,630
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 28,000 0 0 0 % 0

เครื่องสแกนเอกสาร 0 440,000 0 0 % 0

โตะทํางาน 5,800 0 0 0 % 0

โตะสํานักงานผูบริหาร 22,000 0 0 0 % 0

โตะหนาไมเมลามีน 4,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล)  0 854,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

สแกนเนอร์สําหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการแบบที่ 1

0 17,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 60,600 1,311,000 0 0
รวมงบลงทุน 60,600 1,311,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 5,714,445.99 7,653,603.29 6,893,280 8,066,410
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 5,458,560 4,875,927.71 5,405,900 129.6 % 12,411,900
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 184,258 67,200 119.02 % 147,180

เงินประจําตําแหนง 120,000 171,096 145,200 58.68 % 230,400

คาจางลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 1,450,800

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,534,640 2,662,466 2,904,700 463.18 % 16,358,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 354,160 325,807 308,400 350.65 % 1,389,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,467,360 8,219,554.71 8,831,400 31,988,680
รวมงบบุคลากร 8,467,360 8,219,554.71 8,831,400 31,988,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 49,300 0 20,000 8,850 % 1,790,000

คาเชาบาน 377,000 408,800 487,800 9.23 % 532,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 260,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 175,700 98,380 177,400 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 602,000 507,180 700,200 2,593,600
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 274,761 198,206 1,261,000 -69.63 % 383,000

คาเชาทรัพย์สิน 0 457,500 873,000 20.27 % 1,050,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 154,043.81 112,940.58 147,000 8.84 % 160,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

คาสินไหมทดแทน 0 0 0 100 % 60,000

โครงการจางศึกษาความเหมาะสมในการ
บริหารจัดการพื้นที่บึงขุนทะเล

0 0 0 100 % 400,000

โครงการอบรมใหความรูดานผังเมือง 0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 250,309.49 155,975.38 180,000 1,655.56 % 3,160,000

รวมค่าใช้สอย 679,114.3 924,621.96 2,461,000 5,353,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 150,330 169,717 177,500 407.04 % 900,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 28,620 19,780 20,000 15,025 % 3,025,000

วัสดุงานบานงานครัว 43,728 46,986 40,000 96.25 % 78,500

วัสดุกอสราง 0 40,600 50,000 21,820 % 10,960,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 90,093.42 97,014.2 101,000 465.35 % 571,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 84,017.7 49,853.9 165,000 1,139.39 % 2,045,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19,850 19,800 20,000 20 % 24,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 9,200 9,100 12,000 50 % 18,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 49,790 49,690 50,000 110 % 105,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 134,093 132,558 100,000 0 % 100,000

วัสดุสํารวจ 0 0 15,000 66.67 % 25,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 609,722.12 635,099.1 750,500 17,861,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 206,366.3 197,614.8 200,000 215 % 630,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,224.26 10,244.73 20,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 216,590.56 207,859.53 220,000 720,000
รวมงบดําเนินงาน 2,107,426.98 2,274,760.59 4,131,700 26,528,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชั้นวางเอกสารทําดวยไม  150,000 0 0 0 % 0

โตะทํางาน พรอมเกาอี้ 0 0 10,600 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

เครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถ 
(GPS)

0 0 0 100 % 12,000

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 100 % 854,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
ประมวลผล

0 22,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 60,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network สําหรับกระดาษขนาด A3

0 53,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 5,800 100 % 11,600

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 150,000 77,500 16,400 937,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางหองน้ํา-หองสวมสาธารณะ 
บริเวณสวนศรีตาปี (ชุมชนวัดโพธาวาส)

0 0 1,770,000 -100 % 0

โครงการกอสรางหอนาฬิกา 0 0 0 100 % 6,800,000
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โครงการกอสรางอาคารจอดรถสํานักงาน
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

0 0 0 100 % 50,000,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 
(ระยะที่ 2) (ชุมชนหนองบัว) 

0 0 25,000,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงสะพานลอย ถนนตลาด
ใหม บริเวณหนาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

0 0 0 100 % 200,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตระบบจําหนายเพื่อ
จายกระแสไฟฟ้า พรอมติดตั้งเครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า อาคารธาราบําบัด เทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

0 0 0 100 % 800,000

โครงการติดตั้งวางทอประปา อาคารธารา
บําบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

0 0 0 100 % 660,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 0 0 0 100 % 100,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอ
สราง

โครงการจางออกแบบกอสรางสวน
สาธารณะ หมูที่ 4  ตําบลบางกุง  อําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

0 0 4,000,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 30,770,000 58,560,000
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รวมงบลงทุน 150,000 77,500 30,786,400 59,497,600
รวมงานก่อสร้าง 10,724,786.98 10,571,815.3 43,749,500 118,014,380

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16,439,232.97 18,225,418.59 50,642,780 126,080,790
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 933,120 982,920 1,054,000 5.1 % 1,107,800

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

คาจางลูกจางประจํา 745,680 776,280 797,200 -32.95 % 534,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 5,040 22,000 -8.18 % 20,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,737,894.78 2,700,166.46 2,904,900 0.49 % 2,919,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 325,929.41 316,725 326,500 -3.19 % 316,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,760,624.19 4,799,131.46 5,122,600 4,915,700
รวมงบบุคลากร 4,760,624.19 4,799,131.46 5,122,600 4,915,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 221,700 229,900 400,000 0 % 400,000

คาเชาบาน 42,000 42,000 0 100 % 60,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 75,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 14,300 29,800 59,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 278,000 301,700 459,800 535,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 52,475 73,831.41 970,000 -22.68 % 750,000

คาเชาทรัพย์สิน 0 36,000 66,000 109.09 % 138,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 40,687 0 10,000 60 % 16,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 4,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 118,648.79 123,109.26 200,000 -25 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 211,810.79 232,940.67 1,246,000 1,058,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,845 49,984 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 61,278.9 19,998.3 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบานงานครัว 31,080 49,980 50,000 -20 % 40,000
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วัสดุกอสราง 277,817 649,756 500,000 -50 % 250,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 139,312 149,334.15 200,000 -10 % 180,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 425,150.3 556,926.6 560,000 -10.71 % 500,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 4,900 5,000 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 1,995,230 1,416,780 1,940,000 -74.23 % 500,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 9,500 0 1,000 900 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 49,880 79,960 50,000 -40 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,840 49,543 12,000 66.67 % 20,000

วัสดุสํารวจ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 3,042,933.2 3,027,162.05 3,393,000 1,610,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 1,177 1,391 8,500 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 5,000 500 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,177 1,391 13,500 30,000
รวมงบดําเนินงาน 3,533,920.99 3,563,193.72 5,112,300 3,233,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

ชุดอุปกรณ์พวงขาง 0 0 36,000 -100 % 0

รถจักรยานยนต์ 0 0 89,600 -100 % 0
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รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ ชนิด 10 ลอ 0 0 6,500,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปมลมเติมอากาศพรอมมอเตอร์ 428,000 0 0 0 % 0

รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือน 4 ลอ 0 0 1,100,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

รถขุดตีนตะขาบ 0 0 0 100 % 2,300,000

เลื่อยโซยนต์ 94,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม 0 0 174,000 -100 % 0

เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 0 0 95,000 -100 % 0

รถเข็นกระบะชนิดลอคู 0 0 26,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 522,800 0 8,021,100 2,300,000
รวมงบลงทุน 522,800 0 8,021,100 2,300,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 8,817,345.18 8,362,325.18 18,256,000 10,448,700
รวมแผนงานการเกษตร 8,817,345.18 8,362,325.18 18,256,000 10,448,700

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 192,360 205,380 222,700 5.57 % 235,100
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คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 150,000 10.53 % 165,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 11,000 -49.09 % 5,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 192,360 205,380 383,700 406,500
รวมงบบุคลากร 192,360 205,380 383,700 406,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 29,096 50,000 -20 % 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 29,096 60,000 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,009 22,544.2 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000
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วัสดุงานบานงานครัว 0 4,724 5,000 0 % 5,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 1,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,510 8,218 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 29,519 35,486.2 76,000 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 1,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 2,000 -50 % 1,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 2,000 2,000
รวมงบดําเนินงาน 29,519 64,582.2 168,000 202,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารตลาด
เทศบาล 2 (ตลาดเกษตร 2)

0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 60,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 60,000 0

รวมงานตลาดสด 221,879 269,962.2 611,700 608,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานโรงฆ่าสัตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,030,320 1,081,200 1,165,200 -22.15 % 907,100

คาตอบแทนพนักงานจาง 475,488.89 526,572.91 561,800 2.72 % 577,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 63,420.74 51,973.87 36,500 -32.05 % 24,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,569,229.63 1,659,746.78 1,763,500 1,509,000
รวมงบบุคลากร 1,569,229.63 1,659,746.78 1,763,500 1,509,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบาน 51,500 64,800 72,000 0 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,500 0 1,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 64,000 64,800 93,000 92,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 15,000 175,600 20,000 -25 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาทรัพย์สิน 0 0 36,000 0 % 36,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 0 13,114 20,000 -60 % 8,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 2,000

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบา 280,120 73,360 80,000 -100 % 0

โครงการทําหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยใน
วัด 15 วัดและในชุมชน 70 ชุมชน

296,620 283,710 300,000 -33.33 % 200,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 198,000 399,800 0 % 399,800

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี(เงินอุดหนุน)

0 0 40,000 100 % 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 242,436.5 181,000 650,000 -92.31 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 834,176.5 924,784 1,545,800 790,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 43,591 41,040 50,000 -20 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 19,049 17,735 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสราง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 30,000 30,000 166.67 % 80,000

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,300 18,649 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 81,940 107,424 180,000 220,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 20,497.86 0 0 0 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 83,584.33 0 0 0 % 0

คาบริการโทรศัพท์ 1,348.2 1,183.42 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 105,430.39 1,183.42 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 1,085,546.89 1,098,191.42 1,828,800 1,112,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 2,654,776.52 2,757,938.2 3,592,300 2,621,800
รวมแผนงานการพาณิชย์ 2,876,655.52 3,027,900.4 4,204,000 3,230,300

รวมทุกแผนงาน 870,972,505.32 921,781,374.22 1,199,605,000 1,170,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,170,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 219,424,200 บาท
งบกลาง รวม 219,424,200 บาท

งบกลาง รวม 219,424,200 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 24,546,200 บาท

เพื่อจายชําระเงินตนกูยืมกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ปี
ที่ 1 จากกําหนดสงคืนภายในกําหนด 10 ปี  สําหรับการกูยืมเพื่อ
กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ตามสัญญากู
เงิน เลขที่ 2005/79/2562  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (วงเงิน
ตามสัญญา จํานวน 275,000,000 บาท) 

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 6,875,000 บาท

เพื่อจายชําระดอกเบี้ยเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ปี
ที่ 1 จากกําหนดสงคืนภายในกําหนด 10 ปี  สําหรับการกูยืมเพื่อ
กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามสัญญากู
เงิน เลขที่ 2005/79/2562 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 8,400,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางและครูอาสา
สอนเด็กดอยโอกาส ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ
.ศ.2558

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565 ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 118,948,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 22,767,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยความพิการใหคน
พิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 456,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548

เงินสํารองจาย จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชนเป็นสวนรวม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และระเบียบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการจราจร เป็นคาป้ายเครื่อง
หมายจราจรตางๆ แผนป้ายบอกรายละเอียดและอุปกรณ์สําหรับ
ติดตั้งป้ายเครื่องหมาย สีทาถนน สีสเปรย์ ไฟจราจร และอุปกรณ์
ประกอบโคมไฟจราจร หลอดฮาโลเจน หลอด LED กระจก
โคง คาวัสดุและคาซอมแซม อุปกรณ์ที่จําเป็นเกี่ยวกับจราจรทุก
ชนิด
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คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0313.4/ว.3889 ลงวัน
ที่29 พฤศจิกายน 2538 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท.0313.4/ว.278 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 และตาม
หนังสือ มท.0808.2/ว.2385 ลงวันที่ 12 กันยายน 2555 โดย
คํานวณตั้งจายรอยละ 1/6 ของรายรับจริงที่ผานมา ปี 2563 ยก
เวนเงินกู เงินที่จายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ไม
เกิน 750,000 บาท (รายรับจริงเป็น
เงิน 758,173,758.47 บาท คํานวณ รอยละ1/6 เป็น
เงิน 126,362,293.07 บาท) 

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น ที่มิใชตําแหนงครู ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ 0808.5/ว 6945 ขอ 2 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 2,850,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 15 ราย (ราย
เดิม) เดือนละ 173,483 บาท เป็นเงิน 2,081,796 บาท ลูกจาง
ประจําเกษียณอายุราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 จํานวน 4 ราย (รายใหม) ประมาณการบําเหน็จราย
เดือนๆ ละ 16,000 บาท จึงมีความจําเป็นตองตั้ง งบประมาณเพิ่ม
ขึ้น เป็นเงิน 768,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 20,266,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น
ตามกฎหมาย โดยคํานวณตั้งจายรอยละ 3 ของรายได
ประจําปี ยกเวน เงินกู เงินอุดหนุน เงินที่มีผูอุทิศให รายไดจาก
พันธบัตร (รายรับประจําปี 2565 ตั้งไว 1,170,000,000 บาท หัก
เงินอุดหนุนและเงินที่มีผูอุทิศให 494,500,000 บาท เหลือ
เงิน 675,500,000 บาท คํานวณรอยละ 3 เป็น
เงิน 20,265,000 บาท)
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จํานวน 4,015,000 บาท

เพื่อจายสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ที่ไดรับจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือไดรับการจด
ทะเบียนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจากสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  จํานวน 11,000 คน สมทบคนละ 365 บาท/คน/ปี

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 3,600,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสุขภาพแหงชาติ ไมนอย
กวา 50% ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องหลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561 (จํานวนประชากร
ประจําปี 2564 จํานวน 131,729 คน)

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยทําศพกรณีขาราชการ/พนักงานเทศบาล ถึงแก
กรรมในระหวางรับราชการทุกสํานัก/กอง ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 22 ลงวัน
ที่ 7 มกราคม 2558

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยทําศพกรณีพนักงานจาง ถึงแกกรรมในระหวาง
รับราชการทุกสํานัก/กองตามระเบียบฯ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 22 ลงวัน
ที่ 7 มกราคม 2558

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยทําศพกรณีลูกจางประจํา ถึงแกกรรมใน
ระหวางรับราชการทุกสํานัก/กองตามระเบียบฯ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 22 ลงวัน
ที่ 7 มกราคม 2558
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 96,275,640 บาท

งบบุคลากร รวม 44,116,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 9,857,100 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,132,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีเดือนละ 55,530
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 666,360 บาท รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 4 คนๆ ละ 30,540 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 1,465,920 บาท 
- สํานักปลัดเทศบาล

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 10,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,000 บาท รอง
นายกเทศมนตรี จํานวน 4 คนๆ ละ 7,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน360,000 บาท 
- สํานักปลัดเทศบาล

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 10,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,000 บาท รอง
นายกเทศมนตรี จํานวน 4 คนๆ ละ 7,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 360,000 บาท
- สํานักปลัดเทศบาล

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 966,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 คนๆ ละ 19,440 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 466,560
 บาท ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 3 คนๆ ละ 13,880
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 499,680 บาท
- สํานักปลัดเทศบาล
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 5,798,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหประธานสภาเทศบาล เดือน
ละ 30,540 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 366,480 บาท รอง
ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 24,990 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 299,880 บาท และสมาชิกสภา
เทศบาล จํานวน 22 คนๆ ละ 19,440 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 5,132,160 บาท
- สํานักปลัดเทศบาล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 34,259,680 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 22,506,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 11,378,800 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 3,739,500 บาท
- กองการเจาหนาที่ เป็นเงิน 7,388,000 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 774,680 บาท

1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 9,600 บาท 
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
2. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร) เป็นเงิน 73,680 บาท
- สํานักปลัดเทศบาล
3. คาตอบแทนรายเดือนของผูบริหารและพนักงาน
เทศบาล จํานวน 630,000 บาท
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 495,600 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 67,200 บาท 
- กองการเจาที่ เป็นเงิน 67,200 บาท
4. เงินเพิ่มวิชาชีพ เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มวิชาชีพเฉพาะวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  เป็นเงิน 42,000 บาท
- สํานักปลัดเทศบาล
5. เงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงาน เป็นเงิน 19,400 บาท
    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล ผูที่ได
รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจาง
ประจํา ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือ
ตําแหนง พ.ศ.2550
- สํานักปลัดเทศบาล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 774,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูบริหารและพนักงานเทศบาล
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 549,600 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 85,200 บาท
- กองการเจาหนาที่ เป็นเงิน 139,200 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 9,562,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง 
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 6,091,600 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 1,791,100 บาท  
- กองการเจาหนาที่ เป็นเงิน 1,680,200 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 641,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 418,800 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 120,000 บาท 
- กองการเจาหนาที่ เป็นเงิน 103,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 47,575,860 บาท
ค่าตอบแทน รวม 17,678,100 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 15,160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ดังนี้
    1. คาตรวจผลงานและคาตอบแทนกรรมการ เป็นเงิน 80,000
 บาท
    เพื่อจายเป็นคาตรวจผลงานของพนักงานเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงใหสูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงของพนักงานเทศบาลสาย
งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายนิติกร และจายเพื่อตอบ
แทนกรรมการประเมิน ผลงานเพื่อเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงนอกระดับควบสําหรับกรรมการที่เป็น
บุคคลภายนอก 
- กองการเจาหนาที่
    2. คาตอบแทนเกี่ยวกับการสอบ เป็นเงิน 50,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาออกขอสอบ คาเบี้ยประชุม คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาอื่น ๆ ที่เกี่ยว ของสําหรับคณะ
กรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก และสอบแขงขันพนักงาน
เทศบาลสายงานผูบริหารใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น คณะกรรมการ
สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผูปฏิบัติใหดํารงตําแหนง
สายงานผูบริหารและคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงาน
เทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน 
- กองการเจาหนาที่
    3) คาตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทาง
การศึกษาใหกับกรรมการประเมินผลงานสําหรับวิทยฐานะชํานาญ
การ (ประเมินผลงานดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพการปฏิบัติงานและดานผลงานที่
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เกิดจากการปฏิบัติหนาที่) และกรรมการประเมินผลงานสําหรับ
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญ
พิเศษ ประเมินผลงานดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน (เฉพาะ
กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากบุคคลภายนอก) 
-กองการเจาหนาที่
    4. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) เป็นเงิน 15,000,000 บาท
    เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
- กองการเจาหนาที่

คาเบี้ยประชุม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการในการประชุม
ตางๆ  
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 20,000 บาท
- กองการเจาหนาที่ เป็นเงิน 50,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 303,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 200,300 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 73,000 บาท
- กองการเจาหนาที่ เป็นเงิน 30,000 บาท

คาเชาบาน จํานวน 1,968,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 966,000 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 384,000 บาท
- กองการเจาหนาที่ เป็นเงิน 618,000 บาท 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 176,800 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 92,800 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 29,000 บาท
- กองการเจาหนาที่ เป็นเงิน 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 19,446,120 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทําคูมือประชาชนเทศบาล จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางทําคูมือประชาชนของเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คาจัดทํารายงานกิจการเทศบาล จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางจัดทําเอกสารเผยแพรกิจกรรม/ผลการดําเนิน
งานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คาจัดทําวารสารเทศบาล จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางจัดทําวารสารของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คาจางทําความสะอาดอาคารสํานักงาน จํานวน 1,987,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดอาคาร
สํานักงาน
- สํานักปลัดเทศบาล

คาจางที่ปรึกษา จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางที่ปรึกษาจัดทําแผนแมบท "สมาร์ทซิตี้" โดย
จางที่ปรึกษาสํารวจ วิเคราะห์ ออกแบบ การพัฒนาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีเป็นเมืองอัจฉริยะ ใชประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพิ่มประสิทธิภาพของการให
บริการและการบริหารจัดการเมือง ในดานตางๆ ตามอํานาจ
หนาที่ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 หนา 70 ลําดับที่ 5

คาจางยามรักษาความปลอดภัย จํานวน 933,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย
- สํานักปลัดเทศบาล
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คาจางเหมาบริการบํารุงรักษา/ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์สําหรับรถ
ทะเบียนเคลื่อนที่

จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษา/ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ภายในรถทะเบียนเคลื่อนที่ใหมี
ประสิทธิภาพพรอมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไขทาง
เทคนิค เชน ระบบการแจงเกิด ระบบการแจงตาย ระบบการแจง
ยาย ฯลฯ 
- สํานักปลัดเทศบาล

คาจางเหมาบริการยายระบบงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเคลื่อนยายระบบงานทะเบียนราษฎร
และบัตรประจําตัวประชาชนพรอมระบบเครือขายไปยังสํานักงาน
แหงใหม

คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 338,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพย์สินสําหรับใชในการปฏิบัติ
งาน เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 54,000 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 84,000 บาท
- กองการเจาหนาที่ เป็นเงิน 200,000 บาท

คาประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางประชาสัมพันธ์ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของเทศบาลฯ ทางสถานีโทรทัศน์
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางประชาสัมพันธ์ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของเทศบาลฯ ทางสถานีวิทยุ 
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,271,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก คาใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัย
รถ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 783,000 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 1,088,000 บาท
- กองการเจาหนาที่ เป็นเงิน 400,000 บาท 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ดังนี้
1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เป็นเงิน 300,000 บาท 
- สํานักปลัดเทศบาล
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลฯ หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทยที่ มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เป็นเงิน 100,000 บาท 
- สํานักปลัดเทศบาล
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 1,218,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 866,900 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 192,000 บาท
- กองการเจาหนาที่ เป็นเงิน 160,000 บาท 

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวง
มาลา เพื่อใชในงานพิธีตางๆ ฯลฯ 
- สํานักปลัดเทศบาล

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 364,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 246,700 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 68,000 บาท
- กองการเจาหนาที่ เป็นเงิน 50,000 บาท 

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการคัดเลือกบุคลากรดี
เดนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาจางเหมาบริการ คาวัสดุคอมพิวเตอร์ คาวัสดุสํานักงาน
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการดําเนินงานตาม
โครงการฯลฯ (กองการเจาหนาที่) เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคล สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 433 ลําดับที่ 4 
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โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนคร
สุราษฏร์ธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนกรรมการประจําหนวยเลือก
ตั้ง คาจางเหมาทําความสะอาดหนวยเลือกตั้ง คายานพาหนะวัน
รับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง คาตอบแทนกรรมการประจํา
เทศบาล คาใชจายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง คาวัสดุ
อุปกรณ์และวัสดุโฆษณา/เผยแพร คาถายเอกสาร คาจาง
เหมาบริการ คาวัสดุคอมพิวเตอร์ คาเครื่องเขียนแบบพิมพ์ คาวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ การเลือกตั้งอื่นๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวของในการดําเนินงานตามโครงการฯลฯ (สํานักปลัด
เทศบาล) เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ
.2560 และ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 432 ลําดับที่ 3

โครงการจัดกิจกรรมการใหบริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องใน
วันทองถิ่นไทย "18 มีนา วันทองถิ่นไทย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมการให
บริการสาธารณะ เชิงบูรณาการ เนื่องในวันทองถิ่นไทย 18 มีนา
วันทองถิ่นไทย โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหารและเครื่อง
ดื่มสําหรับผูเขารวมกิจกรรม คาใชจายสําหรับพิธีการทาง
ศาสนา คาจางเหมาตกแตงบริเวณงานพิธีและเต็นท์บริเวณสถานที่
จัดงาน คาจางเหมาติดตั้ง เครื่องขยายเสียง คาจางทําป้ายติดบน
เวทีและป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุงาน
บานงานครัว และคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการ
ดําเนินงานตามโครงการฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล) เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หนา 438 ลําดับที่ 10
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โครงการจัดกิจกรรมการใหบริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวัน
เทศบาล

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมการให
บริการสาธารณะ เชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาลประจําปี โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาใชจายสําหรับพิธีการทางศาสนา คา
จางเหมาตกแตงบริเวณงานพิธีและเต็นท์บริเวณสถานที่จัดงาน คา
จางเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียง คาจางทําป้ายติดบนเวทีและป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาจางทําประกาศเกียรติคุณ และคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวของในการดําเนินงานตามโครงการฯลฯ (สํานัก
ปลัดเทศบาล) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 430 ลําดับที่ 1

โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีและพระ
บรมวงศานุวงศ์

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัด
งาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุ
วงศ์ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาพิธีการทางศาสนา คาตกแตง
สถานที่ คาจางเหมาบริการ คาดอกไม คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุ
งานบานงานครัว และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการ
ดําเนินงานตามโครงการฯลฯ (สํานักปลัด เทศบาล) เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ.   2562 และหนังสือสั่งการจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 359 ลําดับ
ที่ 1
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โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินตามโครงการเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีพบชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขามารวมงาน
และเจาหนาที่ คาจางเหมาบริการ ประดับตกแตงสถานที่จัด
กิจกรรมตามโครงการ พรอมประดับป้ายไวนิลบนเวที ป้ายบอก
ทางและบริเวณงาน คาจางเหมาติดตั้งเวทีและเครื่องขยาย
เสียง พรอมอุปกรณ์ที่เกี่ยวของ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการดําเนินงานตามโครงการฯลฯ (สํานักปลัด
เทศบาล) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 435 ลําดับที่ 6

โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปฐมนิเทศพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คา
วัสดุดําเนินงาน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบ
แทนวิทยากร คาเชาที่พัก คาพาหนะวิทยากร คาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของและจําเป็น เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชา
ติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 1 มาตรา 6, มาตรา 9 (4) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนา ที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 หนา 360 ลําดับที่ 1 (เปลี่ยนแปลงแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ครั้งที่ 12 เปลี่ยนผูรับผิดชอบ
แผนงานจากเดิม หนวยศึกษา นิเทศก์ สํานักการศึกษา เป็น กอง
การเจาหนาที่)
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โครงการประกวดองค์กรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่
ดี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินตามโครงการประกวดองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาจางเหมาบริการถายเอกสารและจัดทํา
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ คาใชจายในการประชุม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการดําเนินงานตามโครงการฯลฯ (สํานักปลัด
เทศบาล) เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ์และวิธี
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 434 ลําดับที่ 5

โครงการผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ์ทาง Youtube จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการผลิตและเผยแพรสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทาง Youtube มีคาใชจายประกอบดวย คาจาง
เหมาบริการ คาอุปกรณ์ประกอบฉาก และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของและจําเป็น เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2562  เป็นไป ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 13 หนา 68 ลําดับที่ 4

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาเชาที่พัก คาจางเหมารถ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุ
คอมพิวเตอร์ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการ
ดําเนินงานตามโครงการฯลฯ (กองการเจาหนาที่) เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หนา 431 ลําดับที่ 2
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โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษา

จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาโดย
มีคาใชจาย ประกอบดวย คาวัสดุดําเนินงาน คาจัดทําเอกสารใน
การอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาที่พักและคาพาหนะ
วิทยากร คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ คา
ของที่ระลึก คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็น เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 9 (4
) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 12
-กองการเจาหนาที่

โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมกฎหมายเกี่ยว
กับการปฏิบัติงานของเทศบาล โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
วัสดุสํานักงาน คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาจาง
เหมาะบริการ คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คา
สมนาคุณ วิทยากร คาเชาที่พัก คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จาย การในการฝึกอบรม และการเขาอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 ขอ 12 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2564–2565
 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9  
- กองการเจาหนาที่
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 2,359,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชนครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง ที่ดินและสิ่งกอสราง ฯลฯ
- สํานักปลัดเทศบาล ป็นเงิน 2,249,200 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 80,000 บาท 
- กองการเจาหนาที่ เป็นเงิน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 3,407,640 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,090,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 700,000 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 140,000 บาท 
- กองการเจาหนาที่ เป็นเงิน 250,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 91,000 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 19,000 บาท
- กองการเจาหนาที่ เป็นเงิน 10,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 147,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 120,000 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 7,000 บาท
- กองการเจาหนาที่ เป็นเงิน 20,000 บาท
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วัสดุกอสราง จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซิ
เมนต์ เหล็ก ไมชนิดตางๆ คอน สิ่ว เลื่อย ฯลฯ 
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักปลัดเทศบาล 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 236,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 140,000 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 27,000 บาท
- กองการเจาหนาที่ เป็นเงิน 69,900 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 838,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม น้ํามันหลอลื่น 
ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 700,000 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 100,000 บาท
- กองการเจาหนาที่ เป็นเงิน 38,500 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน ชุดเครื่องมือ
ผาตัด ทีวางกรวยแกว สําลี  และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เบา หลอด กระบอกตวง ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น 
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 120,000 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 5,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:26:15 หนา : 20/239



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 53,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร์ โฟม สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง รูปสี หรือขาวดํา ลางอัด
ขยายภาพ ผาขาวสําหรับเขียนป้าย ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 35,000 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 18,000 บาท 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 702,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง หัวเข็ม ฯลฯ 
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 525,240 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 77,000 บาท
- กองการเจาหนาที่ เป็นเงิน 100,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,044,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 3,505,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้า ดังนี้
1. สําหรับอาคารสํานักงานเทศบาล อาคารสํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม อาคารสํานักการศึกษา และอาคารเอนก
ประสงค์ เป็นเงิน 3,500,000 บาท 
- สํานักปลัดเทศบาล
2. สําหรับการกระจายขาวไรสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็น
เงิน 5,000 บาท 
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับสํานักงานเทศบาล อาคารตลาด
สดเทศบาล สวมสาธารณะของเทศบาล
- สํานักปลัดเทศบาล

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 275,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 255,000 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 20,000 บาท
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,854,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดสงหนังสือราชการหรือพัสดุภัณฑ์ ฯลฯ
- สํานักปลัดเทศบาล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 1,110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรสาร คาเทเลกซ์ คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาสื่อสารตางๆ ที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ ในหมวด
นี้ เป็นตน ฯลฯ 
- สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 1,050,000 บาท
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 60,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,583,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,583,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กลองสําหรับการประชุม Video Conference จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกลองสําหรับการ
ประชุม Video Conference สําหรับหองประชุมเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี จํานวน 1 ระบบ ประกอบดวย
1. กลองสําหรับระบบ Video Conference จํานวน 1 ชุด
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอย
กวา 1,920 x 1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
- สามารถทําการหมุน (Pan) การกมเงย (Tilt) กับ
ระนาบ (Horizontal)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core)
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง
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- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 24
 ชอง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบ
เครือขายทุกชอง
4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 2 kVA  (1,200 Watts)  
- มีชวงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไมนอยกวา 220+/-20% 
- มีชวงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไมมากกวา 220+/-10%  
- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที
5. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเสนทแยงมุม ไมนอย
กวา 150 นิ้ว
- จอมวนเก็บในกลองได บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ดวยสวิตช์หรือ
รีโมทคอนโทรล
6. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไมนอย
กวา 3,500 ANSI Lumens
- สามารถตอกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
เป็นเงิน 498,000 บาท (ราคาในทองถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นครุภัณฑ์ที่มิได
ใชสําหรับบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองดิจิทัล พรอมเลนส์ จํานวน 55,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคากลองดิจิทัล พรอมเลนส์ขนาด 24-105 มม. F4
 จํานวน 1 ตัว คุณลักษณะดังนี้
-ระบบ Focus แบบ Dual Pixels พรอมจุด Focus
-คาความไวไมต่ํากวา Shutter 30”-1/4000 sec.
-คา ISO ปรับไดสูงสุด ไมต่ํากวา 102400 
-จอ LCD ขนาด 3 นิ้ว 
-รองรับ-ระบบ Touchscreen
-รองรับการถายภาพตอเนื่อง 5 fps ขึ้นไป
-รองรับระบบสั่น
-รองรับการถายภาพไมต่ํากวา Video 4k
-รองรับการเชื่อมตอผานWIFI,Bluetooth,HDMI
-ใชงานแบตเตอรี่ ไมต่ํากวา 250 ชอต
-ระยะของเลนส์ 24-105 มม.
-คารูรับแสง ไมต่ํากวา 4
เป็นครุภัณฑ์ที่มิไดใชสําหรับบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ (ราคาในทองถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไมปรากฎใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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กลองถายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากลองถายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 2
 ชุดๆ ละ 90,000 บาท รายละเอียดดังนี้
ตัวกลอง
- ความละเอียดไมนอยกวา 24.2 ลานพิกเซล Full-Frame 
- จุดโฟกัสไมนอยกวา 45 จุด
- ความละเอียดวิดีโอไมนอยกวา Full HD 
- คาความไวแสง (ISO) ไมนอยกวา 25,000 
- ความเร็วในการถายภาพตอเนื่องไมนอยกวา 6.5 fps 
เลนส์ 
- เมาท์เลนส์ Full Frame Format
- ชองรูรับแสง:ไมนอยกวา f/4
- มีระบบกันสั่น
แฟลช
- ชองการซูม 24-105 มม. เอียงขึ้นไมนอยกวา 120 องศา การ
หมุน 180 องศา
- มีจอแสดงสถานะ
(ราคาทองถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2563) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 13 หนา 131 ลําดับที่ 2
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โครงการติดตั้งจอ LED Full color บริเวณแยกวัดโพธาวาส จํานวน 3,850,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาติดตั้งจอ LED แบบ Full color ขนาดไมนอย
กวา 8.64 x 2.88 ม. และ โครงสรางจํานวน 1 ชุด พรอมติด
ตั้ง ประกอบดวย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 เครื่อง  
จอแสดงภาพแบบ LED หรือดีกวาขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  มี
หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 Core) 
มีหนวยความจํา (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกวา ขนาดไมนอย
กวา 4 GB  มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA  หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
2. จอ LED Full Color Display ขนาดไมนอยกวา 8.64 x 2.88
 ม. cabinet size 960x960 mm.
3. เครื่องสงสัญญาณภาพ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
- อุปกรณ์ควบคุมจอ LED 
- อุปกรณ์รองรับอานไฟล์วีดีโอ 
- อุปกรณ์รองรับความละเอียดไมต่ํากวา 650,000 พิกเซล
- อุปกรณ์สามารถรับการควบคุมหรือสั่งคอนโทรลจาก
คอมพิวเตอร์ (PC,Notebook) หรือมือถือไดเป็นอยางนอย
-อุปกรณ์ตองมีสัญญาณขาออกแบบ (Lan Ethernet port out) 
จํานวน 1 ชองเป็นอยางนอย
-อุปกรณ์ตองมีเสารองรับแบบ WiFi-AP ไมนอยกวา 1 ชอง
-อุปกรณ์ตองมีชองสัญญาณขาเขา HDMI ไมนอยกวา 1 ชอง
-อุปกรณ์ตองมีชองพอร์ต USB 2.0 ไมนอยกวา 1 ชอง
4. การ์ดรับสัญญาณภาพ จํานวน 48 ตัว 
มีตัวอุปกรณ์สามารถสง RGB data group ไดไมนอยกวา 24
 กลุมเพียงการ์ดๆ เดียว อุปกรณ์การ์ดรองรับความ
ละเอียด 256 x 226 พิกเซล สามารถรองรับการตั้งไฟล์สํารอง
5. Power supply จํานวน 48 ตัว
6. ตูไฟคอนโทรล 40 แอมป์ 3 เฟส เพื่อใชสําหรับไฟแอลอี
ดี จํานวน 1 ตู  
มีระบบเปิดปิด อัตโนมัติ Timer แบงกระแสโหลด ป้องกันไฟ
กระชาก (ราคาทองถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไมปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2563) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 128 ลําดับที่ 1 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 5,425,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,989,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,989,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,577,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 393,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม 2,435,900 บาท

ค่าตอบแทน รวม 393,900 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ

คาเชาบาน จํานวน 306,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 42,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 1,907,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางที่ปรึกษา จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางบุคคล หรือหนวยงานภายนอกเพื่อประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
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คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพย์สินสําหรับใชในการปฏิบัติ
งาน เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 295,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ คา
ใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 81,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีและเพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนการดําเนิน
งานประจําปี และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาเลี้ยงรับรองสําหรับผูเขารวมประชุม คาวัสดุสํานักงาน คา
จางเหมาบริการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ลําดับ
ที่ 26 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 444 ลําดับ
ที่ 18
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่นและเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ตอบแทนวิทยากร คาเลี้ยงรับรองสําหรับผูเขารวมประชุม คาเชา
สถานที่ คาวัสดุสํานักงาน คาจางเหมาบริการ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2561 ลําดับที่ 26 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 443 ลําดับที่ 17

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายประกอบดวย คาเลี้ยงรับรองในการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คาจางเหมาบริการ คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของและจํา
เป็น   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 447 ลําดับที่ 21
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาทองถิ่นโดยจัดอบรมใหความรู
เกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและศึกษาดูงาน
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ โดยมีเป้าหมายเป็นบุคลากรที่
เกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี มีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คาของสมนาคุณ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
เชาที่พัก คายานพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจํา
เป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ขอ 26 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 445 ลําดับที่ 19 และแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ฉบับแกไข ครั้งที่ 12 หนา 1 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริม
สรางความรู ความเขาใจในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ใหกับเจาหนาที่สํานัก/กองของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาจาง
เหมาบริการ คาของสมนาคุณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ลําดับ
ที่ 26 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 446 ลําดับ
ที่ 20 และแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแกไข ครั้ง
ที่ 12 หนา 1 ลําดับที่ 2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชน ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง อาคาร ที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

งานบริหารงานคลัง รวม 44,695,500 บาท
งบบุคลากร รวม 33,628,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 33,628,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 19,463,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน
- สํานักคลัง เป็นเงิน 14,621,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 4,842,100
 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 254,200 บาท

1. เงินเพิ่มการครองชีพใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 7,000
 บาท
- สํานักคลัง เป็นเงิน 7,000 บาท
2. คาตอบแทนรายเดือนของผูบริหารและพนักงาน
เทศบาล จํานวน 247,200 บาท
- สํานักคลัง เป็นเงิน 180,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 67,200
 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 337,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูบริหารและพนักงานเทศบาล
- สํานักคลัง เป็นเงิน 252,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 85,200
 บาท 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 638,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางลูกจางประจําพรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจาง
- สํานักคลัง เป็นเงิน 317,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 321,200
 บาท 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 12,182,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจาง
- สํานักคลัง เป็นเงิน 6,314,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 5,868,800
 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 753,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
- สํานักคลัง เป็นเงิน 262,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 491,400
 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 11,066,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,175,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคล หรือ คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดําเนินการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เชน บุคคลหรือคณะกรรมการ
การซื้อหรือการจาง คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาคณะ
กรรมการดําเนินงานจางออกแบบ หรือควบคุมงานกอสราง  คณะ
กรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางกอสราง และ ผูควบคุมงานกอสราง เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวง การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561
- สํานักคลัง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,305,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ
- สํานักคลัง เป็นเงิน 700,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 605,000
 บาท

คาเชาบาน จํานวน 1,557,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
- สํานักคลัง เป็นเงิน 1,305,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 252,000
 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 113,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
- สํานักคลัง เป็นเงิน 104,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 9,600 บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ
- สํานักคลัง

ค่าใช้สอย รวม 3,614,900 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 1,006,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพย์สินสําหรับใชในการปฏิบัติ
งาน เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ
- สํานักคลัง เป็นเงิน 646,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 360,900
 บาท 

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ คา
ใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น
- สํานักคลัง เป็นเงิน 120,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 260,000
 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 634,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- สํานักคลัง เป็นเงิน 450,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 184,000
 บาท
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 446,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักคลัง เป็นเงิน 400,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 46,000
 บาท

โครงการเชื่อมตอโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกับ
สํานักงานทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเชื่อมตอโปรแกรม
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกับสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุสํานักงาน, คา
วัสดุคอมพิวเตอร์, คาชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 450 ลําดับที่ 24
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการประชาสัมพันธ์การชําระภาษีทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์การ
ชําระภาษีทองถิ่น โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ์ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ
ที่ มท  0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 และหนังสือสั่ง
การ ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558
 เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น และตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 451 ลําดับที่ 26 
- สํานักคลัง
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โครงการปรับปรุงและสํารวจขอมูลการจัดทําแผนที่ภาษีฯ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงและสํารวจขอมูล
การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาวัสดุสํานักงาน, คาวัสดุคอมพิวเตอร์, คาดําเนิน
การจัดระบบ Secure Socket Lever (SSL), คาดําเนินการจด
ทะเบียนโดเมนเนม (Domain Name) และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 448 ลําดับที่ 22 
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 548,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชนครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสงเป็นตน อาคารที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ
- สํานักคลัง เป็นเงิน 233,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 315,000
 บาท

ค่าวัสดุ รวม 2,525,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,082,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักคลัง เป็นเงิน 900,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 182,000
 บาท
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- สํานักคลัง เป็นเงิน 32,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 10,000
 บาท

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 69,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักคลัง เป็นเงิน 60,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 9,000 บาท 

วัสดุกอสราง จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซิ
เมนต์ เหล็ก ไมชนิดตางๆ คอน สิ่ว เลื่อย ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น
- สํานักคลัง เป็นเงิน 22,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 5,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 142,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักคลัง เป็นเงิน 117,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 25,000
 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 364,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม น้ํามันหลอลื่น
ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักคลัง เป็นเงิน 228,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 136,800
 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน ชุดเครื่องมือ
ผาตัด ทีวางกรวยแกว สําลี และผาพันแผล 
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เบา หลอด กระบอกตวง ฯลฯ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- สํานักคลัง เป็นเงิน 60,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 18,000
 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 38,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร์  ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ลางอัด
ขยายภาพ ผาขาวสําหรับเขียนป้าย ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักคลัง เป็นเงิน 22,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 16,200
 บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ผาปิดจมูก ถุง
มือ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักคลัง เป็นเงิน 14,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 18,000
 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- สํานักคลัง เป็นเงิน 560,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 90,000
 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 751,100 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้า สําหรับถายเอกสารของงานแผนที่
ภาษีฯ ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 171,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ติดตอราชการ
- สํานักคลัง เป็นเงิน 144,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 27,000
 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 570,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรสาร คาเทเลกซ์ คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาสื่อสารตางๆ ที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ ในหมวด
นี้ เป็นตน ฯลฯ
- สํานักคลัง เป็นเงิน 203,000 บาท
- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 367,100
 บาท
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 781,400 บาท
งบบุคลากร รวม 523,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 523,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 523,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

งบดําเนินงาน รวม 258,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 112,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ คา
ใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 9,547,900 บาท

งบบุคลากร รวม 7,679,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,679,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,867,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน
ดานกฎหมาย "พ.ต.ก." 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 311,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจาง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,933,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 441,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม 1,868,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 947,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 286,000 บาท

- เงินรางวัล
เพื่อจายเป็นเงินรางวัลใหแกเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานชวย
เหลือเทศบาลในการตรวจตราและปราบปรามผูละเมิดเทศบัญญัติ
และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง เป็นเงิน 216,000 บาท
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิดของราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0804.4/ว2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 เป็น
เงิน 70,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 355,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ

คาเชาบาน จํานวน 271,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 574,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 99,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพย์สินสําหรับใชในการปฏิบัติ
งาน เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ คา
ใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการทบทวน จัดทํา ปรับปรุง และแกไขกฎหมายของเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการทบทวน จัดทํา ปรับปรุงและแกไข
กฎหมายของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาวัสดุสํานักงาน เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาจาง
เหมาบริการ คาถายเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสื่อประชาสัมพันธ์ คาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของใน
การดําเนินโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ
. 2562 มาตรา 60 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หนา 452 ลําดับที่ 1 
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โครงการใหความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการใหความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในชีวิตประจําวัน โดยมีคาใช จายประกอบดวย คาวัสดุสํานัก
งาน คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาจาง
เหมาบริการ คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเชาที่พัก คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขาอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 ขอ 12 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หนา 453 ลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชน ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง อาคาร ที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 332,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน ชุดเครื่องมือ
ผาตัด ทีวางกรวยแกว สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เบาหลอด กระบอกตวง ฯลฯ  ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ลางอัด
ขยายภาพ ผาขาวสําหรับเขียนป้าย ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ผาปิดจมูก ถุงมือฯ
ลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 16,015,400 บาท

งบบุคลากร รวม 12,909,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 12,909,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,195,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 13,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 2,002,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจาง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 5,895,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 784,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม 3,106,400 บาท

ค่าตอบแทน รวม 686,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิก อปพร.ที่ปฏิบัติงานตามคําสั่งผู
อํานวยการศูนย์ อปพร.ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวย
การเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภายฝ่ายพลเรือน
ของ อปท. พ.ศ.2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ
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คาเชาบาน จํานวน 116,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ คา
ใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชวยเหลือผูประสบภัยในชวงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดตั้งศูนย์
เฉพาะกิจชวยเหลือ ผูประสบภัยชวงเทศกาลโดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบ
แทนผูปฏิบัติงาน คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด คาวัสดุสํานักงาน คา
วัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวของและที่จําเป็น ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ
.2554 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย เงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาทอง ถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หนา 214 ขอ 3

โครงการฝึกอบรมซอมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมซอมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
อาหาร อาหารวางและเครื่อง คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด คาตอบ
แทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาของที่ระลึก และคาใชจายอื่นที่
จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ. 2561-2565 หนา 214 ขอ 2

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คา
อาหาร อาหารวางและเครื่อง คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด คาตอบ
แทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์และคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยว
ของในการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใช จาย ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 แผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ
. 2561-2565 หนา 215 ขอ 4
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชนครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสงเป็นตน อาคารที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 850,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซิ
เมนต์ เหล็ก ไมชนิดตางๆ คอน สิ่ว เลื่อย ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน ชุดเครื่องมือ
ผาตัด ทีวางกรวยแกว สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เบาหลอด กระบอกตวง ฯลฯ  ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ลางอัด
ขยายภาพ ผาขาวสําหรับเขียนป้าย ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ผาปิดจมูก ถุงมือฯ
ลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิงตางๆ เชน เครื่องดับเพลิง สาย
สงน้ําดับเพลิง หัวฉีด ขอแยกทางสงน้ํา ขอตอหัวประปาดับ
เพลิง ประแจขันขอตอ ขวานดับเพลิงชนิดมีหงอน เปล
พยาบาล หัวกระโหลกกรองผง สะพานเหล็กขามสาย ฝาประกับ
ฉุกเฉิน แวนกันควัน กรองควันพิษ สเน็บริงค์ เกาอี้ชวยชีวิต ฯลฯ
  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นที่ไมเขาพวกกับวัสดุใดๆ เชน มิเตอร์
น้ํา ไฟฟ้า หัวเชื่อมแกส สมอเรือ ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 570,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ โทรสาร คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เน็ต 

งานจราจร รวม 5,627,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,504,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,504,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,483,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 913,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 107,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 3,123,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,200 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ

คาเชาบาน จํานวน 57,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 2,360,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพย์สินสําหรับใชในการปฏิบัติ
งาน เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการตีเสนจราจรบน
พื้นทางถนนสายตาง ๆ ภายในเขตเทศบาลฯ คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ คา
ใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:26:15 หนา : 52/239



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาสินไหมทดแทน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสินไหมทดแทน สําหรับความเสียหายแกรางกาย
และชีวิต หรือสูญหายแกทรัพย์สิน เชน คาใชจายที่ผูเสียหายตอง
เสียไปเป็นคารักษาพยาบาล หรือคาขาดประโยชน์ทํามาหาไดใน
ระหวางเจ็บป่วย เป็นตน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชน ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง อาคาร ที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 666,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซิ
เมนต์ เหล็ก ไมชนิดตางๆ คอน สิ่ว เลื่อย ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน ชุดเครื่องมือ
ผาตัด ที่วางกรวยแกว สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เบาหลอด กระบอกตวง ฯลฯ  ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ลางอัด
ขยายภาพ ผาขาวสําหรับเขียนป้าย ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ผาปิดจมูก ถุง
มือ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นที่ไมเขาพวกกับวัสดุใดๆ เชน มิเตอร์
น้ํา ไฟฟ้า หัวเชื่อมแกส  สมอเรือ ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์สําหรับโรงซอมเครื่องจักรกล
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,904,300 บาท
งบบุคลากร รวม 6,771,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,771,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,850,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 192,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ดังนี้
        1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
เทศบาล สําหรับพนักงาน เป็นเงิน 12,700 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล
        2) คาตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 180,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 198,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,435,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 95,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม 1,132,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 442,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประเมินซึ่งเป็นผูตรวจและประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยว
ชาญ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษกับผลงานทางวิชาการของ
พนักงานครูในสังกัดเทศบาล

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ

คาเชาบาน จํานวน 117,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ คา
ใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชนครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสงเป็นตน อาคารที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์ 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 176,880,540 บาท

งบบุคลากร รวม 107,135,590 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 107,135,590 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 72,504,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 8,532,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆดังนี้
    1.คาตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 8,523,200 บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ผูบริหารสถานศึกษาและ
พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา เงินคาตอบแทนราย
เดือนศึกษานิเทศก์ จํานวน 1 อัตรา จายเป็นเงินคาตอบแทนราย
เดือน พนักงานครูเทศบาลที่ปฏิบัติหนาที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    2.เงิน พ.ส.ร. เป็นเงิน 9,600 บาท
เพื่อจายเป็นเงิน เพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบของพนักงานครู
เทศบาล
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
เงินวิทยฐานะ จํานวน 8,795,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะ ผูบริหารสถานศึกษาและพนักงานครู
เทศบาล ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 634,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจาง พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางลูกจางประจํา
ตําแหนงภารโรง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออนเผดิม
วิทยา) และโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 10,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มพิเศษสําหรับลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 15,547,670 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 1,093,220 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม 53,670,750 บาท

ค่าตอบแทน รวม 285,700 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ

คาเชาบาน จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 97,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 38,418,650 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางยามรักษาความปลอดภัย จํานวน 752,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางยามรักษาความปลอดภัยประจําศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาล จํานวน 3 ศูนย์
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คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพย์สินสําหรับใชในการปฏิบัติ
งาน เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ คา
ใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 325,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 

คาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูสําหรับพนักงาน
เทศบาลครูเทศบาลที่ปฏิบัติหนาที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ คาของ
ขวัญ ของรางวัล คาพวงมาลัย ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 145,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแหงชาติ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็ก
แหงชาติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คารับรอง คาอาหารวาง
และเครื่องดื่มหรือคาอาหาร และเครื่องดื่มสําหรับผูที่ไดรับเชิญมา
รวมงาน และผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ คาใช
จายเกี่ยวกับสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ คา
สถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง, คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและรื้อ
ถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เตนท์ เวที คาใชจาย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย, คาจางเหมาทําความ
สะอาด, คาใชจายในการตกแตงสถานที่, คาสาธารณูปโภค
ตางๆ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาโล เงินหรือของรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือ
แขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพการแสดง และคาใช
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เชน คาโฆษณาทาง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ตางๆ คาใชจายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ คาจางเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสั่ง
พิมพ์ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการ จัดงาน เชน ไว
นิลเวที คาจางเหมาทําคูปอง คาจางเหมาบริการ คาวัสดุดําเนิน
การ คาวัสดุจัดกิจกรรมเกมส์ตางๆ ฯลฯ เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ
. 2562 และเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 349 ลําดับที่ 6
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โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูรอน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการจัดอบรมเยาวชนภาคฤดู
รอน เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใช และตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใชจายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร คาเชาอุปกรณ์ในการฝึก
อบรม คาเชาสถานที่อบรม คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสาร และ
สิ่งพิมพ์ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คากระเป๋าเอกสารสําหรับผู
เขารับการอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของสมนาคุณใน
การดูงาน/คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของตามความจําเป็น เชน คาใชจายในการโฆษณา ประชา
สัมพันธ์ คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุดําเนินการ คาจาง
เหมาบริการ คายานพาหนะ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 350 ลําดับที่ 7

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาวัสดุในการดําเนินงาน คาตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน คาจางเหมายานพาหนะ คาจางทําบูธ
นิทรรศการ คาเชาและตกแตงสถานที่ คาอาหารทําการนอกเวลา
ราชการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาน้ํามันเชื้อเพลิงคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16 (9), พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2553 หมวด 4 มาตรา 24 (2) และ (3) และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หนา 362 ลําดับที่ 3
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โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดการ
ศึกษา โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุดําเนินงาน คาเขาปก
เย็บเลมเอกสารประเมินฯ คาจางทําสําเนาขอสอบ คากระดาษคํา
ตอบ คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของและจําเป็น เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (9) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ
.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2553 หมวด 1 มาตรา 9 (3) และ หมวด 6 มาตรา 47, 48 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 363 ลําดับที่ 4

โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเมินผลนักเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
วัสดุทําขอสอบ คาจางทําสําเนาขอสอบ กระดาษคําตอบ คา
อาหารทําการนอกเวลา คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจํา
เป็น เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542  มาตรา 16 (9) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ
.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2553 หมวด 4 มาตรา 26 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หนา 366 ลําดับที่ 8
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โครงการสงเสริมธุรการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมธุรการชั้น
เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาจางจัดทําและคาจัดซื้อแบบบันทึกผลการพัฒนา
ผูเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนด คาวัสดุดําเนินงาน คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
และจําเป็น เป็นไปตามคําสั่งและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดทําเอกสารหลักสูตรการศึกษา, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0893.2/ว 1774 ลงวัน
ที่ 9 กันยายน 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสั่งซื้อแบบพิมพ์
ทางการศึกษา ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หนา 367 ลําดับที่ 11

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับกอน
วัยเรียน-ประถม)

จํานวน 33,485,250 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ดังนี้    
1. คาอาหารกลางวัน เป็นเงิน 15,946,450 บาท
    เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนระดับอนุบาล – 
ป.6 สําหรับจัดสรรใหนักเรียนในอัตราคนละ 21 บาท ตอวัน จําน
วน 200 วัน สําหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ทั้ง 4 โรง และจายเป็นคาจางแมครัวปฏิบัติหนาที่ประกอบ
อาหารกลางวันใหกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออนเผดิม
วิทยา), โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดลาง), โรงเรียนเทศบาล 4 (วัด
โพธาวาส), โรงเรียนเทศบาล 5 ในอัตราคนละ 9,000
 บาท /เดือน เป็นเงินจํานวน 1,188,000 บาท และใหเบิกหักผลัก
สงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามของสถานศึกษา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9 หนา 8 ขอ 1 เป็นคาอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี จํานวน 3 ศูนย์ ในอัตรามื้อละ 21 บาท จํานวน 245
 วัน และใหเบิกหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
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 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 385 ขอ 30  
 2. คาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เป็นเงิน 28,800 บาท
    เพื่อจายสมทบเป็นคาติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง คาวัสดุใน
การติดตั้งอินเตอร์เน็ต คาบริการรายเดือน และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของและจําเป็นในระบบ ADSL สําหรับโรงเรียนสังกัด
เทศบาล โรงเรียนละ 7,200 บาท และใหเบิกหักผลักสงเงินเขา
บัญชีเงินฝาก ธนาคารในนามของสถานศึกษา ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครอง สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลง
วันที่ 7 มกราคม 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3      
3. เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทอง
ถิ่น (สงเสริม พัฒนาการศึกษา และประเมินผล) เป็น
เงิน 1,541,400 บาท
    เพื่อจายเป็นคาสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น และ
ใหเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาน
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยรายได และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 หนา 8 ขอ 2
    3.1) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็น
เงิน  40,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุในการจัดทํา และพัฒนาปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี เพื่อจายเป็น คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเชาสถานที่ ตกแตงสถานที่ คาอาหารทําการนอก
เวลาราชการ คาจางเหมาบริการ คาถายเอกสาร ฯลฯ และคาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และจําเป็นในการดําเนินโครงการ(สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 10,000 บาท, โรงเรียนเทศบาล 3
 จํานวน 10,000 บาท, โรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 10,000
 บาท, โรงเรียนเทศบาล 5 จํานวน 10,000 บาท 
    3.2) คาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน (ระบบ ADSL) เป็น
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เงิน 38,400 บาท
    เพื่อจายเป็นคาติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง คาวัสดุในการติด
ตั้งอินเตอร์เน็ต คาบริการรายเดือน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
และจําเป็น ในระบบ ADSL สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1
 จํานวน 9,600 บาท, โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 9,600
 บาท, โรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 9,600 บาท, โรงเรียน
เทศบาล 5 จํานวน 9,600 บาท 
    3.3) คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน เป็น
เงิน 200,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนละ 50,000
 บาท 
    3.4) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน เป็น
เงิน 200,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนละ 50,000 บาท  
    3.5) คาใชจายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรูดานการทอง
เที่ยวในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เป็น
เงิน 30,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู
ดานการทองเที่ยว ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นสําหรับโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือก โรงเรียนละ  30,000
 บาท 
    3.6) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถาน
ศึกษาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เป็นเงิน 120,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถาน
ศึกษา สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี โรงเรียนละ 30,000 บาท 
    3.7) คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” สู “ศูนย์การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง” เป็นเงิน 100,000 บาท 
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียน
การสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “
สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนย์การเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง” สําหรับโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือก โรงเรียน
ละ 100,000 บาท 
    3.8) คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนสังกัด
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น เป็นเงิน 813,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู ขา
ราชการครู/พนักงานครู ที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น อัตราคนละ 3,000 บาท จํานวน 271 คน ๆ
 ละ 3,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 201,000
 บาท โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 159,000 บาท โรงเรียน
เทศบาล 4 จํานวน 177,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล 5
 จํานวน 276,000 บาท 
4. คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน เป็นเงิน 10,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1-5 ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) และใหเบิก
หักผลักสงเงินเขาบัญชี เงินฝากธนาคารในนามของสถาน
ศึกษา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายได และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2564 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 
5. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 11,920,600 บาท
    เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คาหนังสือ
เรียน คาอุปกรณ์การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1-5 ระดับอนุบาล
ศึกษา และระดับประถมศึกษา ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7
 มกราคม 2563 และใหเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชี เงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3  
6. คาใชจายในการรับบริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 1,600,000
 บาท
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    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการรับบริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อ
การเชื่อมตอกับระบบบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 รวมถึงการ
ใชหรือการเชื่อมตอกับสื่อการเรียนการสอน เพื่อจัดการเรียนการ
สอน สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 400,000 บาท โรงเรียน
เทศบาล 3 จํานวน 400,000 บาท, โรงเรียนเทศบาล 4 จําน
วน 400,000 บาท, และโรงเรียนเทศบาล 5 จํานวน 400,000
 บาท และใหเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
 หนา 376 ลําดับที่ 20
7.คาใชจายในการสงเสริมการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา เป็น
เงิน 1,800,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมการสอนภาษาจีนในสถาน
ศึกษา โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาบริการ คาจางครู
ไทย และครูชาวตางประเทศทําการสอนภาษาจีนใหกับนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี และใหเบิกหักผลักสง
เงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (อยูระหวางเปลี่ยนแปลง
โครงการในแผนฯ)
8. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 391,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็ก สําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี ในอัตราคนละ 1,700 บาท และใหเบิกหักผลัก
สงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หนา 385 ลําดับที่ 30   
9. คาหนังสือเรียน จํานวน 46,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในอัตราคนละ 200 บาท ตอ
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ปี และใหเบิกหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาน
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หนา 386 ลําดับที่ 30  
10. คาอุปกรณ์การเรียน จํานวน 46,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ในอัตราคนละ 200
 บาท ตอปี และใหเบิกหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 386 ลําดับที่ 30
11. คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 69,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ในอัตราคนละ 300
 บาท  ตอปี และใหเบิกหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 386 ลําดับที่ 30
12.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 86,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในอัตราคน
ละ 430 บาท ตอปี และใหเบิกหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ในนามของสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  และตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 386 ลําดับที่ 30

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชน ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง อาคาร ที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 14,416,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 13,841,400 บาท

คาวัสดุงานบานงานครัว เป็นเงิน 125,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
คาอาหารเสริม (นม)  เป็นเงิน 13,716,400 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับจัดสรรใหนักเรียน
อนุบาล - ป.6 จํานวน 260 วัน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี ทั้ง 4 โรง โรงเรียนถายโอนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 8 โรงเรียน ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ทีีี มท
 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซิ
เมนต์ เหล็ก ไมชนิดตางๆ คอน สิ่ว เลื่อย ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน ชุดเครื่องมือ
ผาตัด ทีวางกรวยแกว สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เบาหลอด กระบอกตวง ฯลฯ  ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเกษตรตางๆ เชน ปุ๋ย จานพรวน จอบ
หมุน อวน กระชัง ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช หนากากป้องกัน
แกสพิษ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ลางอัด
ขยายภาพ ผาขาวสําหรับเขียนป้าย ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกีฬา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬาตางๆ เชน ลูกฟุตบอล หวงยาง ไมตี
ปิงปอง ไมแบดมินตัน ตะกรอ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 550,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์ 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรสาร คาเทเลกซ์ คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาสื่อสารตางๆ ที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ ในหมวด
นี้ เป็นตน ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 542,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 542,600 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 27,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV จํานวน 1
 เครื่อง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออนเผดิมวิทยา) เพื่อใช
ในโครงการพัฒนาผูเรียนโดยใชรูป
แบบ Coding Life Code (CLC) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
    1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 3840 x 2160 พิกเซล
    2. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพ 65 นิ้ว 
    3. แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
    4. สามารถเชื่อมตออินเตอร์เน็ตได (Smart TV) 
    5. ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ
ภาพและเสียง
    6. ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟล์
ภาพ เพลง และภาพยนตร์
    7. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563) เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติมครั้งที่ 13 หนา 118 ลําดับที่ 6

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:26:15 หนา : 73/239



ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูเย็น จํานวน 24,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเย็น จํานวน 1 ตู สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 (แตงออนเผดิมวิทยา) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา 16 คิวบิกฟุต
2. เป็นรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต แหงประเทศไทย 
(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2563
) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แกไข ครั้งที่ 13 หนา 10 ลําดับที่ 14
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1
 จํานวน 40 เครื่องๆ ละ 11,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1
 (แตงออนเผดิมวิทยา) เพื่อใชในโครงการพัฒนาผูเรียนโดยใชรูป
แบบ Coding Life Code (CLC) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไมนอยกวา 2 GB
    - มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 32 GB 
    - มีหนาจอสัมผัสขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว และมีความละเอียด
ไมนอยกวา 1,920 x 1,200 Pixel 
    - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth
    - มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.2 Megapixel
    - มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 8 Megapixel
    - มีเคสที่มีคุณภาพดีมีความยืดหยุนสูงและมีฝาพับสามารถตั้ง
ได ทั้งแนวตั้งและแนวนอน 
    - มีฟิล์มกันรอยป้องกันการขีดขวน
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์เดือนพฤษภาคม 2563) เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 117 ลําดับที่ 5
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ตูชาร์ตแท็บเล็ต จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูชาร์ตแท็บเล็ต จํานวน 1 เครื่อง สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออนเผดิมวิทยา) เพื่อใชในโครงการ
พัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบ Coding Life Code (CLC)  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
    - สามารถเก็บแท็บเล็ต (Tablet) และชาร์จไฟได ไมนอย
กวา 40 เครื่อง ทนทานตอแรงกระแทก
    - มีลอหมุนได 360 องศา สามารถล็อคลอได
    - มีฝาเปิด-ปิด ดานหนา-ดานหลัง พรอม มีกุญแจล็อคตูเพื่อ
ความปลอดภัย
    - ผนังตูมีชองระบายอากาศเพื่อชวยถายเทความรอนได
    - มีระบบป้องกันการลื่นไหลของแท็บเล็ตและมีวัสดุดูดซับ
แรงกระแทกบุภายในตู
    - มีที่เก็บสายไฟเพื่อสะดวกในการเคลื่อนยายตู หรือเมื่อไมได
ใชงาน
    - ชิ้นสวนไฟฟ้าตางๆ ไดแก ชุดปลั๊กไฟแผงวงจรควบคุม ใช
ระบบเทอร์มินอลแบบเสียบ หรือดีกวา
    - ออกแบบโดยเนนความปลอดภัยเป็นหลัก ป้องกันในจุดที่จะ
เป็นอันตราย
    - มีระบบควบคุมการชาร์จไฟดวยระบบ ไมโคร
คอนโทรลเลอร์ หรือดีกวา
    - มีระบบชดเชยเวลาในการชาร์จไฟใน กรณีที่ไฟฟ้าขัด
ของ ป้องกันการ Over  Charge
    - มีระบบลดการกระชากของกระแสไฟฟ้า
    - มีระบบควบคุมพัดลมระบายความรอน
    - มีระบบป้องกันไฟรั่ว ไฟช็อต ไฟ
ดูด ELCB : Earth Leakage Circuit Breaker (Option) 
    - มีระบบป้องกันฟ้าผา : Surge Protection (Option) 
    - โรงงานผูผลิตไดมาตรฐาน ISO9001
(ราคาทองถิ่นเนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 13 หนา 117 ลําดับที่ 5
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 5,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร
สาย (Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 (แตงออนเผดิมวิทยา) เพื่อใชในโครงการพัฒนาผูเรียน
โดยใชรูปแบบ Coding Life Code (CLC) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    - สามารถใชงานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได
เป็นอยางนอย 
    - สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
    - สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได
เป็นอยางนอย
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
    - สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) 
    - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผานทาง
โปรแกรม Web Browser ได 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์เดือนพฤษภาคม 2563) เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 117 ลําดับที่ 5

งบเงินอุดหนุน รวม 15,531,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,531,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับ โรงเรียนบานบางใหญ จํานวน 1,323,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชั้นอนุ
บาล-ป.6 จัดสรรใหอัตราคนละ 21 บาท ตอวัน จํานวน 200
 วัน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 หนา 12 ลําดับที่ 10 
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อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบานโพหวาย จํานวน 1,789,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชั้นอนุ
บาล-ป.6 จัดสรรใหอัตราคนละ 21 บาท ตอวัน จําน
วน 200 วัน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542  และตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 9 หนา 12 ลําดับที่ 10 

อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบานสันติสุข จํานวน 659,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชั้นอนุ
บาล-ป.6 จัดสรรใหอัตราคนละ 21 บาท ตอวัน จําน
วน 200 วัน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 และตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 9 หนา 12 ลําดับที่ 10 

อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบานสุชน จํานวน 403,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชั้นอนุ
บาล-ป.6 จัดสรรใหอัตราคนละ 21 บาท ตอวัน จําน
วน 200 วัน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 และตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 9 หนา 12 ลําดับที่ 10 

อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนวัดกลางใหม จํานวน 1,020,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชั้นอนุ
บาล-ป.6 จัดสรรใหอัตราคนละ 21 บาท ตอวัน จําน
วน 200 วัน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 และตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 9 หนา 12 ลําดับที่ 10 
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อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนวัดทาทอง จํานวน 1,117,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชั้นอนุ
บาล-ป.6 จัดสรรใหอัตราคนละ 21 บาท ตอวัน จําน
วน 200 วัน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 และตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 9 หนา 12 ลําดับที่ 10 

อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต จํานวน 1,869,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชั้นอนุ
บาล-ป.6 จัดสรรใหอัตราคนละ 21 บาท ตอวัน จําน
วน 200 วัน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 และตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 9 หนา 12 ลําดับที่ 10 

อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จํานวน 7,350,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชั้นอนุ
บาล-ป.6 จัดสรรใหอัตราคนละ 21 บาท ตอวัน จําน
วน 200 วัน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 และตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 9 หนา 12 ลําดับที่ 10 

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 123,812,390 บาท
งบบุคลากร รวม 68,369,490 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 68,369,490 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 47,285,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,784,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆดังนี้
1. คาตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 4,780,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ของผูบริหารสถานศึกษา
และพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา
2. เงินพ.ส.ร. เป็นเงิน 4,200 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ของพนักงานครู
เทศบาล 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
เงินวิทยฐานะ จํานวน 5,723,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะ ผูบริหารสถานศึกษาและพนักงานครู
เทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 10,060,290 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนแกพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในงาน
โรงเรียน พนักงานจางตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการ
สอน) ในสถานศึกษา (กรณีตําแหนงที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น เป็นผูกําหนดตําแหนงให) จํานวน 18 อัตรา คาตอบแทน
พนักงานจางเป็นพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ที่ปฏิบัติหนาที่ในงานกิจการ
นักเรียน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 497,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางที่
ปฏิบัติหนาที่ในงานโรงเรียน พนักงานจางตามภารกิจ (บุคลากร
สนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา (กรณีตําแหนงที่กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น เป็นผูกําหนดตําแหนง
ให) จํานวน 18 อัตรา เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานจาง เป็นพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ที่ปฏิบัติหนาที่ในงานกิจการ
นักเรียน
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งบดําเนินงาน รวม 52,685,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 179,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนครูแกนนําในการรณรงค์การป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา จํานวน 5 โรงเรียน โรงเรียน
ละ 1 คนๆ ละ 3,000 บาท และเจาหนาที่องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น จํานวน 1 คนๆ ละ  3,000 บาท เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ

คาเชาบาน จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 51,924,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการพัฒนาและดูแลระบบบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเขาสูประเทศไทย 
4.0

จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการพัฒนาและดูแลระบบบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0 สําหรับสํานักการศึกษา และโรงเรียนใน
สังกัด จํานวน 5 โรง
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 145,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ คา
ใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 64,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 47,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
โครงการการใหการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการการใหการศึกษาเพื่อ
ตอตานการใชยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุการศึกษา คาวัสดุสํานักงาน คา
วัสดุคอมพิวเตอร์ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุดนตรี คา
ของขวัญของรางวัล คาโฆษณาประชาสัมพันธ์ คาจัดพิมพ์เกียรติ
บัตร คาจัดทําป้ายไวนิล คาวัสดุดําเนินการ คาของที่ระลึก ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หนา 369 ลําดับที่ 13
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โครงการตํารวจประสานโรงเรียน (1 ตํารวจ 1 โรงเรียน) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการตํารวจประสาน
โรงเรียน (1 ตํารวจ 1 โรงเรียน) โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุงาน
บานงานครัว คาจัดทําป้าย ไวนิล คาโฆษณาประชาสัมพันธ์ คา
วัสดุดําเนินการ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 372 ลําดับที่ 17

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่พัก
วิทยากร คาพาหนะวิทยากร ไป - กลับ  คาวัสดุดําเนินงาน  คาจัด
พิมพ์วุฒิบัตร คาวัสดุโฆษณา คาจัดทําป้าย คาจาง
เหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  และเป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 373 ลําดับ
ที่ 18

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับ
มัธยม)

จํานวน 49,769,800 บาท

1. คาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 13,612,500 บาท
    เพื่อจายเป็นคาอาหารประจําวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทั้งในและนอกสถานศึกษา จํานวน 3
 มื้อในอัตราคนละ 150 บาท ตอวัน จํานวน 330 วัน และใหเบิก
หักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาน
ศึกษา ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. คาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เป็นเงิน 4,400 บาท
    เพื่อจายสมทบเป็นคาติดตั้งอินเตอร์ความเร็วสูง คาวัสดุ ในการ
ติดตั้งอินเตอร์เน็ต คาบริการรายเดือน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของและจําเป็น สําหรับโรงเรียนกีฬาฯ ในระบบ WiFi และใหเบิก
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หักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาน
ศึกษา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3. เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทอง
ถิ่น (สงเสริม พัฒนาการศึกษา และประเมินผล) จํานวน 210,200
 บาท
    เพื่อจายเป็นคาสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 และใหเบิกหักผลักสงเงินเขา
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและ การจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        3.1 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็น
เงิน 10,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุในการจัดทํา และพัฒนาปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
เชาสถานที่ ตกแตงสถานที่ คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ คา
จางเหมาบริการ ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็น
ในการดําเนินโครงการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี จํานวน 10,000 บาท
        3.2 คาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน (ระบบ WiFi) เป็น
เงิน 7,200 บาท
    เพื่อจายเป็นคาติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง คาวัสดุในการติด
ตั้งอินเตอร์เน็ต คาบริการรายเดือน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
และจําเป็นในระบบ WiFi สําหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี จํานวน 7,200 บาท
   3.3 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน เป็น
เงิน 50,000 บาท
   เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนละ 50,000
 บาท 
   3.4 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน เป็น
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เงิน  50,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนละ 50,000 บาท 
    3.5 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เป็นเงิน 30,000 บาท 
    เพื่อจายเป็นคาสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถาน
ศึกษา สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี โรงเรียนละ 30,000 บาท 
  3.6 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนสังกัดของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เป็นเงิน 63,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู ขา
ราชการครู/พนักงานครู ที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 21 คนๆ ละ 3,000 บาท สําหรับโรงเรียนกี
ฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จํานวน 63,000 บาท 
4. คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน เป็นเงิน 36,000 บาท 
    เพื่อจายเป็นคาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1-5 และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3) ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7
 มกราคม 2563 และใหเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชี เงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
5. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 15,832,100 บาท
    เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คาหนังสือ
เรียน คาอุปกรณ์การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1-5 และโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ
ระดับมัธยมศึกษา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 และ
ใหเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชี เงินฝากธนาคารในนามของสถาน
ศึกษา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562  
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6. คาไฟฟ้า เป็นเงิน 5,160,000 บาท
    เพื่อจายใหกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็น
คากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนแยกเป็น โรงเรียนเทศบาล 1 (แตง
ออนเผดิม วิทยา) เป็นเงิน 900,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 3
 (ตลาดลาง) เป็นเงิน 960,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธา
วาส) เป็นเงิน 1,080,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 5 เป็น
เงิน 1,200,000 บาท และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี เป็นเงิน 1,020,000 บาท และใหเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 หนา 11 ลําดับ
ที่ 9
7. คานํ้าประปา เป็นเงิน 1,236,000 บาท
    เพื่อจายใหกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็น
คานํ้าประปาของโรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออน
เผดิมวิทยา) เป็นเงิน 240,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาด
ลาง) เป็นเงิน 120,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส
) เป็นเงิน 516,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 5 เป็นเงิน 360,000
 บาท และใหเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2562 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ .ศ.2561-2565
 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 หนา 11 ลําดับที่ 9 
8. คาโทรศัพท์ เป็นเงิน 33,600 บาท
    เพื่อจายใหกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็น
คาโทรศัพท์ของโรงเรียนแยกเป็นโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออน
เผดิม วิทยา) เป็นเงิน 6,720 บาท โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาด
ลาง) เป็นเงิน 6,720 บาท โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) เป็น
เงิน 6,720 บาท โรงเรียนเทศบาล 5 เป็นเงิน 6,720 บาท และ
โรงเรียนกีฬา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 6,720 บาท และ
ใหเบิกหักผลักสงเงิน เขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาน
ศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเปลี่ยน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:26:16 หนา : 86/239



แปลง ครั้งที่ 9 หนา 11 ลําดับที่ 9 
9. คาใชจายในการรับบริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 400,000
 บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการบริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพื่อ
การเชื่อมตอกับระบบบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 รวมถึงการ
ใชเพื่อการเชื่อมตอกับสื่อการเรียนการสอนเพื่อจัดการเรียน การส
อนสําหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จําน
วน 400,000 บาท และใหเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 หนา 11 ลําดับที่ 9 
10. คาใชจายในการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของคณะ
กรรมการสถานศึกษา และเครือขายผูปกครองในสถานศึกษา เป็น
เงิน 500,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของ
สถานศึกษา และเครือขายผูปกครองของโรงเรียนในสังกัดเทศ
บาล จํานวน 5 โรง โรงละ 200,000 บาท และใหเบิกหักผลักสง
เงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 หนา 11
 ลําดับที่ 9 
11. คาใชจายในการสงนักเรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬา
และแขงขันทักษะวิชาการ กิจกรรม พัฒนาผูเรียนทั้งภายในและ
ตางประเทศ เป็นเงิน 2,500,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงนักเรียนในสังกัดเทศบาลเขา
รวมกิจกรรม แขงขันกีฬาและแขงขันทักษะวิชาการ กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนทั้งภายในและตางประเทศ ตามโครงการของสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
    - คาใชจาย
ตาม โครงการ TO BE NUMBER ONE Dance Exercise สําหรับ
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โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดลาง) จํานวน 1,000,000 บาท
    - คาใชจายตามโครงการพัฒนากีฬาสูความเป็นเลิศ สําหรับ
โรงเรียนกีฬา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จํานวน 1,500,000
 บาท และใหเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2562 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 หนา 11 ลําดับที่ 9 
12. คาเครื่องแตงกายและอุปกรณ์สําหรับผูเรียนในการฝึกกีฬาสํา
หรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 1,230,000
 บาท
    เพื่อจายเป็นคาเครื่องแตงกายและอุปกรณ์สําหรับผูเรียนใน
การฝึกกีฬาสําหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และให
เบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาน
ศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 9 หนา 11 ลําดับที่ 9
13.คาใชจายในโครงการอาหารเสริมสําหรับนักเรียน เป็น
เงิน 500,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริมสําหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และใหเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงิน
ฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 หนา 12 ลําดับ
ที่ 9
14. คาใชจายในการจางยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียน เป็น
เงิน 2,352,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาจางยามรักษาความปลอดภัยสําหรับโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนละ 470,400 บาท และ
และใหเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและ
การจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเปลี่ยน
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แปลง ครั้งที่ 9 หนา 12 ลําดับที่ 9 
15. คาใชจายในการสงเสริมการสอนภาษาอังกฤษในสถาน
ศึกษา เป็นเงิน 3,000,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมการสอนภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษา สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 – 5 และโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางครู
ชาวตางประเทศทําการสอนภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด และใหเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ในนามของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565
 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 หนาที่ 11 ลําดับที่ 9
16. คาใชจายในการสงเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษา เป็น
เงิน 2,340,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษา สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1–5 และโรงเรียนกีฬาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางครูปฏิบัติ
การสอนในวิชาที่โรงเรียนขาดแคลน และใหเบิกหักผลักสงเงินเขา
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 หนาที่ 11
 ลําดับที่ 9
17. คาใชจายในการจัดสอนหลักสูตรพิเศษดานการกีฬา เป็น
เงิน 648,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดสอนหลักสูตรพิเศษดานการ
กีฬา สําหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาจางสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการ
สงเสริม หรือสนับสนุนการทํางานของพนักงานครูเทศบาล หรือ
งานที่ตองใชทักษะเฉพาะบุคคล เชน ผูเชี่ยวชาญดานการ
กีฬา กรีฑา ครูผูสอน ผูฝึกซอม และหนาที่อื่นๆ ที่จําเป็นในการ
จัดการเรียนการสอน และใหเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
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.2561–2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 หนาที่ 12 ลําดับที่ 9
18. คาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็น
เงิน 75,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนละ 15,000 บาท จํานวน 5
 โรงเรียน เป็นเงิน 75,000 บาท และใหเบิกหักผลักสงเขาบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา  ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได
รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หนา 370 ลําดับที่ 14
19.คาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาที่ได
รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษารณรงค์ป้องกันยาเสพติดดี
เดน เป็นเงิน 100,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม จัดทําสถานศึกษาดี
เดนในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และใหเบิกหัก
ผลักสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา ทั้งนี้จะเบิกจาย
ตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หนา 370 ลําดับที่ 14

โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพ
ติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุดําเนินงาน คาจัดพิมพ์วุฒิบัตร  คาจัดทําป้าย คาจาง
เหมาบริการ  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 และเป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565  หนา 374 ลําดับที่ 19

โครงการสอบแขงขันและพัฒนาคนเกงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 300,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสอบแขงขันและ
พัฒนาคนเกงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาวัสดุดําเนินงาน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คา
อาหารทําการนอกเวลาราชการ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจํา
เป็น เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (9) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ
.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2553 หมวด 4 มาตรา 22 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 –
 2565 หนา 364 ลําดับที่ 5

โครงการอบรมการผลิตและใชสื่อการเรียนการสอน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่พัก
วิทยากร คาพาหนะวิทยากร คาวัสดุดําเนินงาน คาจัดพิมพ์
วุฒิบัตร คาวัสดุโฆษณา คาจัดทําป้าย คาจางเหมาบริการ และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 60 ลําดับที่ 2

โครงการอบรมผูนํานักเรียน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมผูนํานัก
เรียน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุดําเนินงาน คาวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจัด
พิมพ์เกียรติบัตร คาจัดทําป้าย คาจางเหมาบริการ คาถาย
เอกสาร คาเชาสถานที่ คาของที่ระลึก คาเชาเครื่องเสียง ฯลฯ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หนา 371 ลําดับที่ 16
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 728,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชนครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสงเป็นตน อาคารที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซิ
เมนต์ เหล็ก ไมชนิดตางๆ คอน เลื่อย ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 202,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน ชุดเครื่องมือ
ผาตัด ทีวางกรวยแกว สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เบาหลอด กระบอกตวง ฯลฯ  ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ลางอัด
ขยายภาพ ผาขาวสําหรับเขียนป้าย ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬาตางๆ เชน ลูกฟุตบอล หวงยาง ไมตี
ปิงปอง ไมแบดมินตัน ตะกรอ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 61,600 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 61,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรสาร คาเทเลกซ์ คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาสื่อสารตางๆ ที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ ในหมวด
นี้ เป็นตน ฯลฯ

งบลงทุน รวม 2,757,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,757,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน (ระบบ Inverter) จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด
แขวน (ระบบ Inverter) พรอมติดตั้ง จํานวน 4
 เครื่องๆ ละ 42,500 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออน
เผดิมวิทยา) เพื่อใชในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หองเรียน
คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    - ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู แบบแยก
สวน
    - ราคาที่กําหนดเป็น ราคาที่รวมคาติดตั้ง
    - ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
    - ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
    - มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
    - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
        (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1
 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม
เกิน 15 เมตร 
(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ ธันวาคม พ.ศ
. 2563) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7
 หนา 14 ลําดับที่ 4
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โตะคอมพิวเตอร์พรอมเกาอี้ จํานวน 373,400 บาท

1. โตะคอมพิวเตอร์พรอมเกาอี้ สําหรับครู เป็นเงิน 13,400 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร์พรอมเกาอี้ จํานวน 2
 ชุดๆ ละ 6,700 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออนเผดิม
วิทยา) เพื่อใชในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หองเรียน
คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    - ขนาดไมนอยกวา 120 x 60 x 75 ซม.
    - มีถาดรางเลื่อนสําหรับวางคีย์บอร์ด
    - เกาอี้มีพนักพิง บุนวม มีลอเลื่อน
(ราคาในทองถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไมปรากฏตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หนา 13
 ลําดับที่ 4 

2. โตะคอมพิวเตอร์พรอมเกาอี้ สําหรับนักเรียน เป็นเงิน 360,000
 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร์พรอมเกาอี้ จํานวน 80
 ชุดๆ ละ 4,500 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออนเผดิม
วิทยา) เพื่อใชในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หองเรียน
คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    - ขนาดไมนอยกวา 80 x 60 x 75 ซม.
    - มีถาดรางเลื่อนสําหรับวางคีย์บอร์ด 
(ราคาในทองถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไมปรากฏตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หนา 13
 ลําดับที่ 4 
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

Power Amplifier กําลังขับไมนอยกวา 100 Watt จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องขยายเสียง Power Amplifier 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 5,000 บาท พรอมติดตั้ง สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 (แตงออนเผดิมวิทยา) เพื่อใชในโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์หองเรียนคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    - กําลังขับไมนอยกวา 100 วัตต์
    - มีชองตอสําหรับไมค์ภายนอกไมนอยกวา 2 ชอง
    - เลน MP3 ไดทั้ง USB หรือ SD Card
    - มีระบบ Bluetooth 
(ราคาในทองถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไมปรากฏตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หนา 11
 ลําดับที่ 2

ชุดไมค์ลอยไรสาย แบบมือถือคู จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดไมค์ลอยไรสาย แบบมือถือคู พรอมติด
ตั้ง จํานวน 2 ชุดๆ ละ 5,900 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1
 (แตงออนเผดิมวิทยา) เพื่อใชในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หองเรียน
คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    - มีระบบสแกนความถี่ดิจิตอล
    - ความถี่ UHF ครอบคลุมชวงความถี่ 803.3-805.4 MHz เป็น
แบนด์ความถี่ที่กสทช.กําหนด ใหใชสําหรับอุปกรณ์ไรสาย
(ราคาในทองถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไมปรากฏตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หนา 11
 ลําดับที่ 2
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ลําโพง 4 นิ้ว 2 ทาง กําลังขับ 50 Watt จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ลําโพง 4 นิ้ว 2 ทาง กําลังขับ 50 Watt 
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 1,500 บาท พรอมติดตั้ง สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 (แตงออนเผดิมวิทยา) เพื่อใชในโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์หองเรียนคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
    - เป็นลําโพงตูติดผนังระบบ : 2 Way
    - ดอกลําโพงขนาดไมนอยกวา 4 นิ้ว (4” FULL RANGE)
    - กําลังขับไมนอยกวา 50 Watt
(ราคาในทองถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไมปรากฏตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11
 หนา 11 ลําดับที่ 2 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1,886,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 82 เครื่องๆ 23,000 บาท พรอมติด
ตั้ง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออนเผดิมวิทยา) เพื่อใชใน
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หองเรียนคอมพิวเตอร์ สําหรับครูและนัก
เรียน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    - จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา  3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 9 MB
    - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
        (1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB
        (2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:26:16 หนา : 97/239



หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
        (3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอย
กวา 2 GB
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
    - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
    - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563) เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หนา 8 ลําดับที่ 1

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 (แตงออนเผดิมวิทยา) เพื่อใชในโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์หองเรียนคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
    - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) 
    - มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
    - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
    - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
    - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T  หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1
 ชอง หรือสามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
    - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
    - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์เดือนพฤษภาคม 2563) เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หนา 8 ลําดับที่ 1
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 237,000 บาท

1. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เป็นเงิน 205,000 บาท
เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 82
 เครื่อง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออนเผดิมวิทยา) เพื่อใช
ในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หองเรียนคอมพิวเตอร์ โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
    - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
    - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์เดือนพฤษภาคม2563)  เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หนา 9 ลําดับที่ 1, 5

2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA เป็นเงิน 32,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จํานวน 1
 เครื่อง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออนเผดิมวิทยา) เพื่อใช
ในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หองเรียนคอมพิวเตอร์ โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
    - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 3 kVA (2,100 Watts)
    - มีชวงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไมนอย
กวา 220+/-25% 195-245
    - มีชวงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม
มากกวา 220+/-5% 215-225
    - สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์เดือนพฤษภาคม 2563) เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หนา 9 ลําดับที่ 1, 6
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ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 19 นิ้ว 9U จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ ขนาด 19 นิ้ว 9U จํานวน 2 ชุดๆ ละ 8,000
 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออนเผดิมวิทยา) เพื่อใชใน
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หองเรียนคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
    - กวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา 50
 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 45 เซนติเมตร
    - มีชองเสียบไฟฟ้า
    - มีพัดลมระบายความรอน
(ราคาในทองถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไมปรากฏตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หนา 10
 ลําดับที่ 1, 7

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1 จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1 จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 6,000
 บาท พรอมติดตั้ง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออนเผดิม
วิทยา) เพื่อใชในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หองเรียนคอมพิวเตอร์
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    - มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 24
 ชอง
    - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบ
เครือขายทุกชอง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์เดือนพฤษภาคม 2563)  เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หนา 9 ลําดับที่ 1, 4
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 10,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร
สาย (Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 2 ชุดๆ ละ 5,400
 บาท พรอมติดตั้ง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออนเผดิม
วิทยา) เพื่อใชในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หองเรียน
คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    - สามารถใชงานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได
เป็นอยางนอย
    - สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz 
    - สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได
เป็นอยางนอย
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง
    - สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3 at (Power over Ethernet)
    - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผานทาง
โปรแกรม Web Browser ได
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์เดือนพฤษภาคม2563)  เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หนา 10 ลําดับที่ 1, 8

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 6,692,350 บาท
งบบุคลากร รวม 4,139,550 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,139,550 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,085,650 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,889,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในงานการ
ศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และครูสอนเด็กดอยโอกาส คา
ตอบแทนพนักงานจาง เป็นพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 4 อัตรา และพนักงานจางทั่วไปจํานวน 5 อัตรา ที่
ปฏิบัติหนาที่ในงานหองสมุดฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 128,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางที่ปฏิบัติ
หนาที่ในงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และพนักงาน
จางทั่วไป จํานวน 7 อัตรา ที่ปฏิบัติหนาที่ในงานหองสมุดฯ

งบดําเนินงาน รวม 2,552,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 256,800 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ

คาเชาบาน จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 54,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 1,626,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ คา
ใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 64,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

คาพัฒนาครูอาสา จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร สําหรับครูอาสาสอนเด็กดอยโอกาส เป็น
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
 ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาของขวัญ ของรางวัล คาพวงมาลัย ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการเขารวมงานชุมชนของลูกเสือทองถิ่นไทย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเขารวมงานชุมนุม
ของลูกเสือ-เนตรนารีโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาลง
ทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาจางเหมายานพาหนะ คาวัสดุ
ดําเนินงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร์ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ คาวัสดุงาน บานงานครัวคาวัสดุสนาม คาโฆษณาประชา
สัมพันธ์ คาจัดทําป้าย คาน้ํามันเชื้อเพลิง และคาใชจายอื่นๆ ตาม
ความจําเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และเป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 370 ลําดับที่ 15
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โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจัดใหมีการประชุมสัมมนาพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจัดทําคูมือและรายงานผลการประกันคุณภาพภายในสําหรับ
จายเป็น คาถายเอกสาร คาเขาปกเย็บเลม คาวัสดุดําเนินการ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะมาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 หนาที่ 60 ลําดับที่ 3

โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษา
ทองถิ่นระดับเทศบาล

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมคณะ
กรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาทองถิ่นระดับ
เทศบาล โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุดําเนินงาน คาจาง
ทําเอกสารประกอบการอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาที่
พัก และคาพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็น เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 1 มาตรา 9(4) และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 368 ลําดับที่ 12

โครงการสงเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมและ
พัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวย จัด
ซื้อวัสดุสารนิเทศหอสมุดฯ เชน คาหนังสือสารคดี และบันเทิง
คดี คาวัสดุดําเนินการ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หนา 389-390 ลําดับที่ 35
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โครงการสนับสนุนคาใชจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา 
และการใหความชวยเหลือนักเรียน

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
เกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการใหความชวยเหลือ
นักเรียน โดยมีคาใชจายประกอบดวย ทุนการศึกษาสําหรับนัก
ศึกษา หรือการใหความชวยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผูยากจนหรือ
ดอยโอกาส ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับทุน
การศึกษาสําหรับนักศึกษา และการใหความชวยเหลือนักเรียน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561 และตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 388 ลําดับที่ 34

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชนครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสงเป็นตน อาคารที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 175,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:26:16 หนา : 106/239



วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซิ
เมนต์ เหล็ก ไมชนิดตางๆ คอน สิ่ว เลื่อย ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเกษตรตางๆ เชน ปุ๋ย จานพรวน จอบ
หมุน อวน กระชัง ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช หนากากป้องกัน
แกสพิษ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ลางอัด
ขยายภาพ ผาขาวสําหรับเขียนป้าย ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาสําหรับจัดการ
ศึกษาใหแกเด็กดอยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 315,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรสาร คาเทเลกซ์ คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาสื่อสารตางๆ ที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ ในหมวด
นี้ เป็นตน ฯลฯ 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 13,120,560 บาท

งบบุคลากร รวม 11,491,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 11,491,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 8,324,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 295,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ดังนี้
1. คาตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 277,200 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติ
หนาที่ในงานบริหารทั่วไปฯ
2. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนงที่มีเหตุผลพิเศษของผูปฏิบัติ
งาน ดานการสาธารณสุข เป็นเงิน 18,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนงที่มีเหตุผลพิเศษของผู
ปฏิบัติ งานดานการสาธารณสุขที่ปฏิบัติหนาที่ในงานบริหารทั่ว
ไปฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 403,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 756,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 45,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มพิเศษสําหรับลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,578,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 88,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม 1,629,160 บาท

ค่าตอบแทน รวม 236,560 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ

คาเชาบาน จํานวน 170,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 57,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 902,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางทําความสะอาดอาคารสํานักงาน จํานวน 134,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดอาคาร
สํานักงานสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมโรงเรียน
เทศบาล 1 (แตงออนเผดิมวิทยา) ถนนตลาดใหม จํานวน 1 คน

คาจางยามรักษาความปลอดภัย จํานวน 349,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางยามรักษาความปลอดภัยประจําสํานักสาธารณ
สุข และสิ่งแวดลอมโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออนเผดิม
วิทยา) ถนนตลาดใหม และสถานีขนถายขยะ จํานวน 2 คน

คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 279,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพย์สินสําหรับใชในการปฏิบัติ
งาน เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ คา
ใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 56,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชนครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสงเป็นตน อาคารที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซิ
เมนต์ เหล็ก ไมชนิดตางๆ คอน สิ่ว เลื่อย ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ลางอัด
ขยายภาพ ผาขาวสําหรับเขียนป้าย ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 270,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้า
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรสาร คาเทเลกซ์ คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาสื่อสารตางๆ ที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ ในหมวด
นี้ เป็นตน ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 18,054,500 บาท
งบบุคลากร รวม 10,758,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,758,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,851,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
1.คาตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติ
หนาที่ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดตอ
2.เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนงที่มีเหตุผลพิเศษของผูปฏิบัติ
งาน ดานการสาธารณสุข เป็นเงิน 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนงที่มีเหตุผลพิเศษของผู
ปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหนาที่ในงานสงเสริม
สุขภาพ,  งานสุขภาพภาคประชาชน, งานป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 5,478,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 315,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม 6,256,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 326,700 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เป็นเงิน 144,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสา
สมัครบริบาลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น และการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 52,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ

คาเชาบาน จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 4,578,300 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางทําความสะอาดอาคารสํานักงาน จํานวน 147,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดประจํา
ศูนย์ธาราบําบัด สวนหลวง ร.9 จํานวน 1 คน

คาจางยามรักษาความปลอดภัย จํานวน 172,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางยามรักษาความปลอดภัยประจําศูนย์ธารา
บําบัด สวนหลวง ร.9 จํานวน 1 คน

คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 155,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพย์สินสําหรับใชในการปฏิบัติ
งาน เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ คา
ใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการชวยลดการติดเอดส์จากแมสูลูกสภากาชาดไทย พระเจา
วรวงศ์เธอ พระองค์เจาโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา ใชจายตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ในการดําเนินโครงการชวยลดการติดเอดส์จากแมสูลูกสภากาชาด
ไทย พระเจาวรวงศ์เธอ พระองค์เจาโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารี
นาถโดยมีคาใชจายในการดําเนินการประชุม อบรม ติดตาม
ประเมินผล ประกอบดวย คาจัดทําเอกสาร คาตอบแทน
วิทยากร คาตอบแทนเจาหนาที่ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสถานที่ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร คาวัสดุงานบานงานครัว และอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 10
 หนา 1 ลําดับที่ 1

โครงการตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการตลาดนัด  ตลาด
น้ํา  บานดอน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเชาเครื่องเสียง คา
วัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุกอสราง คาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ คาจางเหมาบริการ และอื่นๆที่เกี่ยวของ
และจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หนา 225 ลําดับที่ 5
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โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ พระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข เป็นโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาดําเนินการประชุม อบรม ติดตามประเมินผล คาจัดทํา
เอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาตอบแทนเจาหนาที่ คาวัสดุสํานักงาน คากระเป๋าใส
เอกสาร คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจํา
เป็นในกิจกรรมการประชุม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
, พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08120.5/ว 366
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 10 หนา 2 ลําดับที่ 2

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราช
กุมารี

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาวัสดุสํานักงาน คากระเป๋าใส
เอกสาร คาผากันเปื้อนพรอมหมวก คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 10 หนา 3 ลําดับที่ 3
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการและยกระดับสถานประกอบ
การจําหนายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู
ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจําหนายอาหารใน
เขตเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมารถ คาเชาที่พัก คา
น้ํามันเชื้อเพลิง คาสมนาคุณในการดูงาน คาสมนาคุณวิทยากร คา
กระเป๋าใสเอกสาร คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร คาจางเหมาบริการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 224
 ลําดับที่ 4
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โครงการรณรงค์และแกไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 
(ศูนย์เพื่อนใจวันรีนในชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ในการดําเนินโครงการรณรงค์และแกไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนในชุนชน/หมู
บาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดีโดยมีคาใชจายในการดําเนินการประชุม อบรม ติดตาม
ประเมินผล ประกอบดวย คาจัดทําเอกสาร คาตอบแทน
วิทยากร คาตอบแทนเจาหนาที่ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสถานที่ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร คาวัสดุงานบานงานครัว และอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็น ใน
กิจกรรมการประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการแกนนําสุขภาพ
ชุมชน และตอเนื่องทุกเดือน (เงินอุดหนุนทั่วไป)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม  การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557  และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 395  เรื่อง การจัดอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาเชาที่
พักของหนวยงานรัฐ
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
 หนา 3 ลําดับที่ 3
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โครงการลดโลกรอนกับนครสุราษฎร์ธานี จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการลดโลกรอนกับนคร
สุราษฎร์ธานี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุสํานักงาน คา
วัสดุงานบานงานครัว คาวัสดุกอสราง คาวัสดุการเกษตร คาวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม   คาเงินรางวัล คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุคอมพิวเตอร์ คา
เชาเครื่องขยายเสียง คากระเป๋าใสเอกสาร คาจัดพิมพ์เกียรติ
บัตร คาของที่ระลึก คาถายเอกสาร คาจางเหมาบริการ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็น ทั้งนี้ถั่วจายกันได
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น และตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2561- 2565 หนา 209 ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมการดําเนินงานของแกนนําสุขภาพ
ชุมชน

จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวน
รวมการดําเนินงานของแกนนําสุขภาพชุมชนโดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาดําเนินการประชุม อบรม ติดตามประเมินผล คา
จัดทําเอกสาร คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนเจาหนาที่ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานที่ คาวัสดุสํานัก
งาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
, พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที1่4
) พ.ศ.2562 มาตรา 56 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 233
 ลําดับที่ 13
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ในการดําเนินโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม
และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ดําเนินการประชุม อบรม ติดตามประเมินผล คาจัดทําเอกสาร คา
ตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนเจาหนาที่ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสถานที่ คาวัสดุสํานักงาน คากระเป๋าใส
เอกสาร คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจํา
เป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
 หนา 4 ลําดับที่ 4

โครงการอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร สําหรับ  ผูประกอบกิจการดาน
อาหาร และผูสัมผัสอาหาร

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมดานสุขาภิบาล
อาหาร สําหรับผูประกอบการกิจการดานอาหาร และผูสัมผัส
อาหาร  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุสํานักงาน คา
กระเป๋าใสเอกสาร คาผากันเปื้อนพรอมหมวก คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561- 2565 เปลี่ยน
แปลง   ครั้งที่ 3 หนา 1 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพชุมชน จํานวน 1,201,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพแกนนําสุขภาพชุมชนโดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ดําเนินการประชุม อบรม ติดตามประเมินผลคาจัดทําเอกสาร คา
ตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนเจาหนาที่ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาจางเหมารถโดยสารปรับ
อากาศ   คาน้ํามันชื้อเพลิง คาวัสดุสํานักงาน คาของสมนาคุณใน
การดูงาน กระเป๋าใสเอกสาร คาโลรางวัล คาเลี้ยงรับรอง และ
อื่นๆที่เกี่ยวของและจําเป็นในกิจกรรมการอบรมแกนนําสุขภาพ
ดานสาธารณสุข กิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ประชุมวิชาการดาน
สุขภาพ อบรมและนําแกนนําสุขภาพชุมชน พรอมเจาหนาที่ผูเกี่ยว
ของศึกษาดูงานชุมชนตัวอยางดานสุขภาพ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
,พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562  มาตรา 56
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 233 ลําดับ
ที่ 13

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชนครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสงเป็นตน อาคารที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 989,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 115,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซิ
เมนต์ เหล็ก ไมชนิดตางๆ คอน สิ่ว เลื่อย ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน ชุดเครื่องมือ
ผาตัด ทีวางกรวยแกว สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เบาหลอด กระบอกตวง ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
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วัสดุการเกษตร จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเกษตรตางๆ เชน ปุ๋ย จานพรวน จอบ
หมุน อวน กระชัง ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช หนากากป้องกัน
แกสพิษ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ลางอัด
ขยายภาพ ผาขาวสําหรับเขียนป้าย ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ผาปิดจมูก ถุงมือฯ
ลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 362,600 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์ 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 29,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรสาร คาเทเลกซ์ คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาสื่อสารตางๆ ที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ ในหมวด
นี้ เป็นตน ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 1,039,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,039,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

IP Phone 2 Sip Accout 2.3” LCD 2*100 MBPS Post, POE รุน 
KX-HDV 130 XB

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ IP Phone 2 Sip จํานวน 5
 เครื่องๆ ละ 5,000 บาท สําหรับใชในอาคารธาราบําบัด เทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
    - รองรับ 2SiP Account
    - รองรับ IP Version: IPv4, IPv6
    -
 NAT Travesal [STUN/ RPort [RFC3581
]/ Port Punching/ ICR]
    - QoS [Layer 3 ToS DSCP/ 802.1q Q Tagging (Vlan)]
เพื่อใชปฏิบัติงานสําหรับงานสงเสริมสุขภาพ (คุณลักษณะและ
ราคาในทองถิ่นเนื่องจากกําหนดคุณลักษณะใหเหมาะสมกับการ
ใชงานโดยคํานึงถึงความคุมคาและประหยัด) แผนพัฒนาทองถิ่นพ
.ศ.2561-2565 ฉบับแกไข ครั้งที่ 13 หนา 106 ลําดับที่ 15

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จํานวน 1
 ชุด สําหรับใชในอาคารธาราบําบัด เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
    - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 3 kVA (2,100 Watts)
    - มีชวงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไมนอย
กวา 220+/-25% 195 - 245
    - มีชวงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม
มากกวา 220+/-5% 215 - 225
    - สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที
เพื่อใชปฏิบัติงานสําหรับงานสงเสริมสุขภาพ(ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563) แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
แกไข ครั้งที่ 13 หนา 105 ลําดับที่ 12
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ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 3 (ขนาด 42 
U)

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์แบบที่ 3 จํานวน 1 ชุด สําหรับใชในอาคารธารา
บําบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - เป็นตู Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกวางไมนอย
กวา 60 เซนติเมตร ความลึกไมนอยกวา 110 เซนติเมตร และ
ความสูงไมนอยกวา 200 เซนติเมตร 
    - ผลิตจากเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแบบชุบดวย
ไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet) 
    - มีชองเสียบไฟฟ้า จํานวนไมนอยกวา 12 ชอง 
    - มีพัดลมสําหรับระบายความรอน ไมนอยกวา 2 ตัว
    - มีประตูหนาเป็นแบบโลหะที่มีรูพรุน 
    - มีจอภาพ อุปกรณ์สลับสัญญาณ (KVM Switch) และ แป้น
พิมพ์พรอมแผนสัมผัส (touch pad) ที่ถูกออกแบบ และติดตั้งอยู
ภายในตู Rack
เพื่อใชปฏิบัติงานสําหรับงานสงเสริมสุขภาพ (ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563) แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
แกไข ครั้งที่ 13 หนา 105 ลําดับที่ 11

ระบบตูสาขาอัตโนมัติ แบบ IP PBX จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อระบบตูสาขาอัตโนมัติ จํานวน 1 ชุด สําหรับ
ใชในอาคารธาราบําบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้ 
    - เป็นระบบตูสาขาอัตโนมัติแบบ Hybrid ขนาด 6 สายนอก 8
 สายภายใน Analog และ 5IP IP Phone
    - ตูสาขาโทรศัพท์อัตโนมัติสามารถตอ
เครื่อง Digital Phone, IP Extension, Analog Single Line ได
    - สามารถรองรับสายนอกแบบ PRI E1 ได (ซื้อเพิ่ม)
    - สามารถรองรับเครื่องโทรศัพท์แบบ IP SiP Phone ได
เพื่อใชปฏิบัติงานสําหรับงานสงเสริมสุขภาพ (คุณลักษณะและ
ราคาในทองถิ่นเนื่องจากกําหนดคุณลักษณะใหเหมาะสมกับการ
ใชงานโดยคํานึงถึงความคุมคาและประหยัด) แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแกไข ครั้งที่ 13 หนา 106 ลําดับที่ 14
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24
 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 ตัว สําหรับใชในอาคารธารา
บําบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 24
 ชอง
    - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบ
เครือขายทุกชอง 
    - รองรับ Mac Address ไดไมนอย
กวา 16,000 Mac Address
    - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผานทาง
โปรแกรม Web Browser ได
เพื่อใชปฏิบัติงานสําหรับงานสงเสริมสุขภาพ(ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563) แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
แกไข ครั้งที่ 13 หนา 105 ลําดับที่ 10
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบสาย ขนาด 24 ชอง จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบสาย ขนาด 24
 ชอง จํานวน 3 ตัว สําหรับใชในอาคารธาราบําบัด เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000Base-T แบบ PoE+ จํานวนไมนอยกวา 24
ชอง ตามมาตรฐาน 802.3af, 802.3at ขนาดกําลังไฟไมนอย
กวา 370Watt
    - มีชองเชื่อมตอแบบ SFP+ 4Port
    - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบ
เครือขายทุกชอง
    - รองรับ Mac Address ไดไมนอย
กวา 16,000 Mac Address 
และ Throughput (Mpps) 95.23Mpps, Switching Capacity 
128Gbps
    - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผาน
โปรแกรม Web Browser ได
เพื่อใชปฏิบัติงานสําหรับงานสงเสริมสุขภาพ (คุณลักษณะและ
ราคาในทองถิ่นเนื่องจากกําหนดคุณลักษณะใหเหมาะสมกับการ
ใชงานโดยคํานึงถึงความคุมคาและประหยัด) แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแกไข ครั้งที่ 13 หนา 105 ลําดับที่ 9
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 2 จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร
สาย (Access point) แบบที่ 2 จํานวน 12 เครื่องๆ ละ 23,000
 บาท สําหรับใชในอาคารธาราบําบัดเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - สามารถใชงานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได
เป็นอยางนอย  
    - สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz 
    - สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได
เป็นอยางนอย 
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
    - สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
    - สามารถรับสัญญาณขาเขาไมนอยกวา 3 ชองสัญญาณ และ
สงสัญญาณขาออก ไมนอยกวา 3 ชองสัญญาณ (3x3 MIMO)
    - รองรับการบริหารจัดการผานระบบควบคุมเครือขายไร
สาย (Wireless Controller)
    - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผานมาตรฐาน HTTP 
หรือ HTTPS หรือ SSH ไดเป็นอยางนอย
เพื่อใชปฏิบัติงานสําหรับงานสงเสริมสุขภาพ (ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563) แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
แกไข ครั้งที่ 13 หนา 104 ลําดับที่ 8
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อุปกรณ์ป้องกันเครือขาย (Next Generation Firewall) แบบที่1 จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือ
ขาย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 จํานวน 1
 ชุด สําหรับใชในอาคารธาราบําบัดเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
    - เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Next Generation Firewall 
แบบ Appliance 
    - มี Firewall Throughput ไมนอยกวา 2 Gbps 
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 5
 ชอง
    - มีระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบตางๆ อยาง
นอย ดัง
นี้ 
Syn Flood, UDP Flood, ICMP Flood, IP Address Spoofing,
 Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, I
P Fragment, ICMP Fragment เป็นตนได 
    - สามารถทําการกําหนด IP Address และ Service Port 
แบบ Network Address Translation (NAT) 
และ Port Address Translation (PAT) ได
    - สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได 
    - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผานมาตรฐาน HTTPS 
หรือ SSH ไดเป็นอยางนอย
    - สามารถเก็บและสงรายละเอียดและตรวจสอบการใช
งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได
    - สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได
เพื่อใชปฏิบัติงานสําหรับงานสงเสริมสุขภาพ (ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563) แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
แกไข ครั้งที่ 13 หนา 104 ลําดับที่ 7
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อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บขอมูลภายนอก (External Storage) 4 ชอง จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์สําหรับจัดเก็บขอมูลภาย
นอก (External Storage) 4 ชอง จํานวน 1 ชุด สําหรับใชใน
อาคารธาราบําบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel?
Dual Core? 64 Bit ความเร็วไมนอยกวา 2.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มความเร็ว (Burst Mode) 2.9 GHz
    - มีหนวยความจํา Ram แบบ DDR4 ขนาด 2 GB และ
สามารถขยายเพิ่มเติมไดไมนอยกวา 6 GB
    - มีชองสําหรับใส HDD จํานวนไมนอยกวา 4
ชอง แบบ Hot Swap
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูลแบบ SATA หรือ SAS ขนาดความจุไม
นอยกวา 4 TB ความเร็วรอบไมนอยกวา 7200 Rpm จํานวนไม
นอยกวา 4 กอน
    - สามารถทํา Raid ไดไมนอยกวา Raid 0, 1, 5, 6, 10 ได
    - มีชองเชื่อมตอ Network แบบGigabit Ethernet จํานวนไม
นอยกวา 1ชอง
    - มีชองเชื่อมตอแบบ USB 3.2 Gen 1 Port ไมนอยกวา 2
 ชอง
    - รับประกันไมนอยกวา 1ปี
เพื่อใชปฏิบัติงานสําหรับงานสงเสริมสุขภาพ (คุณลักษณะและ
ราคาในทองถิ่นเนื่องจากกําหนดคุณลักษณะใหเหมาะสมกับการ
ใชงานโดยคํานึงถึงความคุมคาและประหยัด) แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแกไข ครั้งที่ 13 หนา 106 ลําดับที่ 13

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 37,338,100 บาท
งบบุคลากร รวม 29,401,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 29,401,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 14,792,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,824,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ดังนี้
1. คาตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 336,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่
ปฏิบัติหนาที่ในศูนย์บริการสาธารณสุข, งานสนับสนุนบริการทาง
การแพทย์,
2. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนงที่มีเหตุผลพิเศษของผูปฏิบัติงาน 
ดานการสาธารณสุข เป็นเงิน 888,000 บาท
    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนงที่มีเหตุผลพิเศษของ
ผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหนาที่ในศูนย์บริการ
สาธารณสุข, งานทันตสาธารณสุข, งานสนับสนุนบริการทางการ
แพทย์, งานเภสัชกรรม  
3. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับบุคลากรดานการแพทย์ เป็นเงิน 600,000
 บาท
    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาโดยไมทํา
เวชปฏิบัติสวนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลและเอกชนนอก
เวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.1/ว
 19 ลงวันที่ 5 มกราคม 2537 เรื่องการกําหนดเงินคาตอบ
แทน เงินเพิ่มพิเศษสําหรับบุคลากรดานการแพทย์สังกัดเทศบาล
และเมืองพัทยาที่ปฏิบัติหนาที่ในศูนย์บริการสาธารณสุข, งาน
ทันตสาธารณสุข

เงินประจําตําแหนง จํานวน 630,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงในศูนย์บริการสาธารณสุข งาน
ทันตสาธารณสุข และงานเภสัชกรรม

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 11,553,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 602,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 7,936,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,534,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 1,874,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ดังนี้
1. คาตอบแทนบุคลากรดานการแพทย์ เป็นเงิน 190,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคลากรดานการแพทย์ คาตอบ
แทน คาจางพิเศษ คาลวงหนาสําหรับแพทย์ พยาบาล เจาหนาที่
อื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็น
2. เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหหนวยบริการ เป็น
เงิน 1,684,800 บาท
    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติใหกับหนวยบริการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานใหแกหนวยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ที่ปฏิบัติหนาที่ในศูนย์บริการสาธารณ
สุข, งานทันตสาธารณสุข, งานเภสัชกรรม 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ

คาเชาบาน จํานวน 529,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 110,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 2,207,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 570,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพย์สินสําหรับใชในการปฏิบัติ
งาน เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ คา
ใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการแมลูกฟันดี จํานวน 57,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแมลูกฟันดี โดยมีคา
ใชจายประกอบดวยคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คาวัสดุ
งานบานงานครัว คาวัสดุโฆษณาและเผยแพรและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
และจําเป็น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.08103/ว
.0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 ขอ 3 โครงการเพื่อพัฒนาทอง
ถิ่นอันมีลักษณะของโครงการที่เกี่ยวกับการถายโอนภารกิจ ตาม
กรอบแผนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2543 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 230
 ลําดับที่ 10
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานพระปณิธาน
สมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ดําเนินการอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบ
แทนวิทยากร คาไวนิลโครงการฯ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คา
วัสดุสํานักงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6 หนา 2 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชนครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสงเป็นตน อาคารที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 2,805,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 470,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซิ
เมนต์ เหล็ก ไมชนิดตางๆ คอน สิ่ว เลื่อย ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน ชุดเครื่องมือ
ผาตัด ทีวางกรวยแกว สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เบาหลอด กระบอกตวง ฯลฯ  ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเกษตรตางๆ เชน ปุ๋ย จานพรวน จอบ
หมุน อวน กระชัง ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช หนากากป้องกัน
แกสพิษ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ลางอัด
ขยายภาพ ผาขาวสําหรับเขียนป้าย ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ผาปิดจมูก ถุงมือฯ
ลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 390,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์ 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรสาร คาเทเลกซ์ คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาสื่อสารตางๆ ที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ ในหมวด
นี้ เป็นตน ฯลฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 4,725,200 บาท

งบบุคลากร รวม 4,387,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,387,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,096,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของผูบริหาร พนักงานเทศบาล
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 121,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 998,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 104,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม 338,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 108,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรสาร คาเทเลกซ์ คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาสื่อสารตางๆ ที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ ในหมวด
นี้ เป็นตน ฯลฯ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 6,193,200 บาท
งบบุคลากร รวม 3,587,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,587,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,190,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,372,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม 2,605,500 บาท

ค่าตอบแทน รวม 103,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
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ค่าใช้สอย รวม 2,122,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางทําความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จํานวน 117,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานทําความสะอาดอาคารประจําศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายู (ศพอส.) เทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี จํานวน 1 คน

คาจางยามรักษาความปลอดภัย จํานวน 175,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางยามรักษาความปลอดภัยประจําศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายู (ศพอส.) เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี จํานวน 1 คน

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ คา
ใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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โครงการขับเคลื่อนผูนําเด็กและเยาวชนตามศาสตร์พระราชา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนผูนําเด็ก
และเยาวชนตามศาสตร์พระราชา โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คา
ของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คายานพาหนะในการเดิน
ทางของวิทยากร คาไวนิลประชาสัมพันธ์ คาวัสดุสํานักงาน คา
วัสดุคอมพิวเตอร์ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจาง
เหมาบริการ คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม คาวัสดุเชื้อ
เพลิงและหลอลื่น คาจางเหมารถบริการโดยสารปรับอากาศ คา
ยานพาหนะในการเดินทาง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจํา
เป็นในการจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 260 ลําดับที่ 15

โครงการบันทึกพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผูรับเบี้ยผูสูงอายุ
และผูพิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการบันทึกพิกัดแผนที่
ทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผูรับเบี้ยผูสูงอายุและผูพิการเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาจาง
เหมาบริการ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร์ คาเชาสถานที่
ประชุม คาป้ายไวนิล คาเชาเครื่องเสียง คาเอกสาร คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาไวนิลประชาสัมพันธ์ คาวัสดุอุปกรณ์สาธิต
และวัสดุจําเป็นตองใชในการฝึกอบรม คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม คาหมายเลขโทรศัพท์ คาบริการอินเตอร์เน็ต คาบันทึก
ขอมูล คาจัดเก็บขอมูล และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็น
ในการจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 หนา 32 ลําดับที่ 1
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โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพจิต
อาสาในชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะในการเดินทางของ
วิทยากร คาเชาที่พัก คาวัสดุฝึกอบรม คาไวนิล คาวัสดุสํานัก
งาน คาวัสดุคอมพิวเตอร์ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาจางเหมาบริการ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็นในการจัดทําโครงการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 248 ลําดับที่ 4

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชและตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คายานพาหนะในการ
เดินทางของวิทยากร คาไวนิลประชาสัมพันธ์/นิทรรศการผลงาน
พรอมติดตั้ง คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร์ คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร คาจางเหมาบริการ คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึก
อบรม คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาจางเหมารถบริการโดยสาร
ปรับอากาศ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายใน
การจัดการแขงขันกีฬา และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็น
ในการจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หนา 247 ลําดับที่ 3
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โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพอส.) 
เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพอส.)เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดู
งาน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเชาที่พัก คาไวนิลประชาสัมพันธ์/นิทรรศการผลงาน
พรอมติดตั้ง คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร์ คาวัสดุงาน
บานงานครัว คาวัสดุเกษตร คาจางเหมาบริการ คาวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น คาจางเหมารถบริการโดยสารปรับอากาศ และคาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็นในการจัดทําโครงการเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 หนา 259 ลําดับที่ 14

โครงการสงเสริมการใชจักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน
ชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการสงเสริมการใช
จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม  คาใชจายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขา
รวมการแขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาไวนิลประชา
สัมพันธ์ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร์ คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร คาจางเหมาบริการ คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็นในการจัดทํา
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 258 ลําดับที่ 13
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โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผูสูงอายุในชุมชน จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต
และศักยภาพผูสูงอายุในชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเชาที่พัก คายานพาหนะในการเดินทางของ
วิทยากร คาไวนิลประชาสัมพันธ์/นิทรรศการผลงานพรอมติด
ตั้ง คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร์ คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร  คาวัสดุงานบานงานครัว คาวัสดุการเกษตร คาจาง
เหมาบริการ คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม คาวัสดุเชื้อ
เพลิงและหลอลื่น คาจางเหมารถบริการโดยสารปรับอากาศ คาใช
จายในการประกวดหรือแขงขัน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
และจําเป็นในการจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559 แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 244 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใช
จายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่
พัก คายานพาหนะในการเดินทางของวิทยากร คาไวนิลประชา
สัมพันธ์/นิทรรศการผลงานพรอมติดตั้ง คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุ
คอมพิวเตอร์ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ คา
เชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น คาจางเหมารถบริการโดยสารปรับอากาศ หรือคาพาหนะใน
การเดินทาง คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายใน
การจัดการแขงขันกีฬา และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็น
ในการจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หนา 249 ลําดับที่ 5

โครงการเสริมสรางพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผูรับเบี้ยยังชีพ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางพิทักษ์สิทธิ
สวัสดิการผูรับเบี้ยยังชีพ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาไวนิล คา
วัสดุโฆษณาและเผยแพร คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็นใน
การจัดทําโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 252 ลําดับที่ 8

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชนครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสงเป็นตน อาคารที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซิ
เมนต์ เหล็ก ไมชนิดตางๆ คอน สิ่ว เลื่อย ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ลางอัด
ขยายภาพ ผาขาวสําหรับเขียนป้าย ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬาตางๆ เชน ลูกฟุตบอล หวงยาง ไมตี
ปิงปอง ไมแบดมินตัน ตะกรอ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุดนตรี จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคน
ตรี ตางๆ เชน ฉิ่ง ฉาบ กรับ กลอง ขลุย จะเขและ
อุปกรณ์ โทน โหมง ขิม ชอ และยางสนชอ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 2,301,490 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 2,301,490 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,301,490 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนวิถีขางศูนย์ฮอนดา จํานวน 38,030 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 2x20
 วัตต์ จํานวน 4 ชุด, พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่
หนาตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 1 เสน ระยะทาง 110
 เมตร ติดตั้งลอฟ้า จํานวน 1 ชุด และติดตั้งโฟโตสวิตซ์ควบ
คุม จํานวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 38,029.94 บาท
  (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496, เป็นไปตาม
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13
 หนา 1 ลําดับที่ 1
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนคลองฉนาก และซอยยอย จํานวน 783,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งหมอแปลงระบบ ระบบ 1 เฟส 19,000-
460/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ. จํานวน 1 เครื่อง พรอม
อุปกรณ์ป้องกันดานแรงสูงครบชุด, ปักเสาคอนกรีตอัด
แรง ขนาด 9 เมตร จํานวน 20 ตน, พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวนพี
วีซี. ขนาดพื้นที่หนาตัด 50 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 1 เสน ระยะ
ทาง 1,080 เมตร, พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวนพีวีซี. ขนาดพื้นที่
หนาตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 1 เสน ระยะทาง 2,120
 เมตร, ติดตั้งชุดโคมไฟถนนจํานวน 32 ชุด และติดตั้งสวิทย์ควบ
คุมจํานวน 2 ชุดและติดตั้งลอฟ้าจํานวน 5 ชุด เป็นเงินทั้ง
สิ้น 782,991.76 บาท
   (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496, เป็นไปตาม
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 หนา 1 ลําดับที่ 1

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 47 แยกขวาแรก จํานวน 97,830 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 2x20
 วัตต์ จํานวน 13 ชุด พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่
หนาตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 1 เสน ระยะทาง 420
 เมตร และติดตั้งลอฟ้า จํานวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 97,822.61
 บาท  
   (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นไปตาม
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13
 หนา 1 ลําดับที่ 1
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 31 หลังโรงซีอิ๊ว จํานวน 79,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จํานวน 2
 ตน พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่หนาตัด 50
 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 1 เสน ระยะทาง 205 เมตร, ติดตั้งโคม
ไฟถนน LED ขนาด 2x20 วัตต์ จํานวน 7 ชุด, พาดสายอลูมิเนียม
หุมฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่หนาตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 1
 เสน ระยะทาง 205 เมตรและติดตั้งลอฟ้า จํานวน 2 ชุด เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 79,234.57 บาท  
   (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496, เป็นไปตาม
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 หนา 1 ลําดับที่ 1

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 36 หลังตลาดดอน
นก

จํานวน 43,740 บาท

เพื่อจายเป็นคาปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จํานวน 3
 ตน, พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่หนาตัด 50
 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 1 เสน ระยะทาง 90 เมตร, ติดตั้งโคม
ไฟถนน LED ขนาด 2x20 วัตต์ จํานวน 3 ชุด, พาดสายอลูมิเนียม
หุมฉนวนพีวีซี. ขนาดพื้นที่หนาตัด  25 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 1
 เสน ระยะทาง 90 เมตร และติดตั้งลอฟ้า จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  43,738.39 บาท  
     (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496, เป็นไปตาม
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 หนา 2 ลําดับที่ 1
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนประชารัฐ 9/1 จํานวน 95,940 บาท

เพื่อจายเป็นคาปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จํานวน 7
 ตน, พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่หนาตัด 50
 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 1 เสน ระยะทาง 170 เมตร, ติดตั้งโคม
ไฟถนน  LED ขนาด 2x20 วัตต์ จํานวน 7 ชุด, พาดสายอลูมิ
เนียมหุมฉนวนพีวีซี. ขนาดพื้นที่หนาตัด 25 ตาราง
มิลลิเมตร จํานวน 1 เสน ระยะทาง 170 เมตรและติดตั้งลอ
ฟ้า จํานวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 95,936.20 บาท  
   (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496, เป็นไปตาม
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13
 หนา 1 ลําดับที่ 1

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพอขุนทะเล 22 จํานวน 101,690 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 2x20
 วัตต์ จํานวน 14 ชุด และพาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวนพีวีซี.ขนาด
พื้นที่หนาตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 1 เสน ระยะทาง 400
 เมตร, ติดตั้งลอฟ้า จํานวน 2 ชุด และติดตั้งโฟโตสวิตซ์ควบ
คุม จํานวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 101,685.31 บาท  
      (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496, เป็นไปตาม
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13
 หนา 2 ลําดับที่ 1
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเลี่ยงเมืองทางเขาโรงเรียน
สุราษฎร์ธานี 2 (รานสลักหิน)

จํานวน 61,820 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 2x20
 วัตต์ จํานวน 9 ชุด และพาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวนพีวีซี.ขนาด
พื้นที่หนาตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 1 เสน ระยะทาง 225
 เมตร, ติดตั้งลอฟ้า  จํานวน 1 ชุด และติดตั้งโฟโตสวิตซ์ควบ
คุม จํานวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 61,819.25 บาท  
    (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496, เป็นไปตาม
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13
 หนา 2 ลําดับที่ 1

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 6 แยกซาย 
2

จํานวน 81,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 2x20
 วัตต์ จํานวน 12 ชุด และพาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวนพีวีซี.ขนาด
พื้นที่หนาตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 1 เสน ระยะทาง 310
 เมตร  และติดตั้งลอฟ้า จํานวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 81,598.20
 บาท  
    (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496, เป็นไปตาม
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13
 หนา 1 ลําดับที่ 1
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โครงการขยายเขตระบบจําหนายเพื่อจายกระแสไฟฟ้าและหมอ
แปลงไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ ใหอาคารวัสดุ ซอยโกเตง ตําบลวัด
ประดู อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวน 918,600 บาท

เพื่อขยายเขตระบบจําหนายเพื่อจายกระแสไฟฟ้าใหอาคารวัสดุ
ซอยโกเตง ตําบลวัดประดู อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกอบดวย
- ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12.20 เมตร จํานวน 1 ตน, พาด
สายเคเบิ้ลอากาศ ขนาดพื้นที่หนาตัด 50 ตารางมิลลิเมตร 3
 เสน  ระยะทาง 23 เมตร และเทคอนกรีตโคนเสา จํานวน 1 ชุด
- ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12.20 เมตร จํานวน 3 ตน, พาด
สายเคเบิ้ลอากาศ ขนาดพื้นที่หนาตัด 50 ตารางมิลลิเมตร 3
 เสน  ระยะทาง 52 เมตร, ติดตั้งดร็อฟเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 33 เค
วี จํานวน 3 ชุด, ติดตั้ง ยึดโยงแรงสูง จํานวน 1 ชุด และเท
คอนกรีตโคนเสา จํานวน 2 ชุด
- ติดตั้งหมอแปลง ระบบ 3 เฟส 33,000 – 400/230
 โวลท์ ขนาด 250 เควีเอ. จํานวน 1 เครื่อง พรอมอุปกรณ์ป้องกัน
ดานแรงสูงครบชุด
- ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 9 เมตร จํานวน 9 ตน,พาดสายอลู
มิเนียมหุมฉนวน พีวีซี. ขนาดพื้นที่หนาตัด 95 ตาราง
มิลลิเมตร จํานวน 4 เสน ระยะทาง 190 เมตร, ติดตั้งลอฟ้าแรงต่ํา
ระบบ 3 เฟส 4 สาย จํานวน 3 ชุด กราวด์ลงดิน จํานวน 3
 ชุด  และเทคอนกรีตโคนเสา จํานวน 3 ชุด  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565  ฉบับแกไข ครั้งที่ 13 

งานสวนสาธารณะ รวม 11,282,200 บาท
งบบุคลากร รวม 7,878,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,878,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 725,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 6,369,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 783,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม 3,403,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 369,600 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 674,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพย์สินสําหรับใชในการปฏิบัติ
งาน เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ คา
ใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชนครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง อาคารที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 2,010,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซิ
เมนต์ เหล็ก ไมชนิดตางๆ คอน สิ่ว เลื่อย ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน ชุดเครื่องมือ
ผาตัด ที่วางกรวยแกว สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เบาหลอด กระบอกตวง ฯลฯ  ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเกษตรตางๆ เชน ปุ๋ย จานพรวน จอบ
หมุน อวน กระชัง ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช หนากากป้องกัน
แกสพิษ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ลางอัด
ขยายภาพ ผาขาวสําหรับเขียนป้าย ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ผาปิดจมูก ถุงมือฯ
ลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุสํารวจ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือ
แกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 350,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับสวนสาธารณะสวนหลวง ร
.9 และอาคารฝ่ายสงเสริมการเกษตร

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับสวนสาธารณะสวนหลวง ร
.9 สวนสาธารณะบอโฉลก สวนสาธารณะศรีตาปี สวนสาธารณะ
บึงขุนทะเล 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 141,957,140 บาท
งบบุคลากร รวม 39,549,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 39,549,340 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,105,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน
- สํานักชาง เป็นเงิน 2,174,600 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 1,931,300 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของผูบริหาร พนักงานเทศบาล
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
- สํานักชาง
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 1,643,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจาง
- สํานักชาง เป็นเงิน 496,800 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 1,146,600 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 30,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มพิเศษสําหรับลูกจางประจํา
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 30,530,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
- สํานักชาง เป็นเงิน 2,441,300 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 28,089,300 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 3,179,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
- สํานักชาง เป็นเงิน 183,300 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 2,995,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 75,874,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,408,600 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 9,314,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ
- สํานักชาง เป็นเงิน 378,000 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 8,936,000 บาท

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 34,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
- สํานักชาง เป็นเงิน 29,800 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 4,800 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 49,452,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 26,564,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการกําจัดมูลฝอยของเทศบาลฯ ใน
พื้นที่องค์การบริหารสวนตําบลทาโรงชาง 
-สํานักชาง เป็นเงิน 26,564,500 บาท

คาขนยายขยะมูลฝอย จํานวน 6,087,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางขนยายมูลฝอยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ไปกําจัดในพื้นที่ อบต.ทาโรงชาง 
- สํานักชาง

คาจางเหมาบุคคลภายนอกกวาดขยะ จํานวน 7,400,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางบุคคลภายนอกกวาดขยะในเขตเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี จํานวน 55 คน
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพย์สินสําหรับใชในการปฏิบัติ
งาน เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ
- สํานักชาง เป็นเงิน 72,000 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 144,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,510,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งกลอง
สัญญาณ GPS  คาจางเหมาบริการ คาใชจายในการ ติดตั้ง
โทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักชาง เป็นเงิน 600,000 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 910,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- สํานักชาง เป็นเงิน 15,000 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 29,000 บาท

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักชาง เป็นเงิน 4,000 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 7,000 บาท

คาสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสินไหมทดแทน สําหรับความเสียหายแกรางกาย
และชีวิต หรือสูญหายแกทรัพย์สิน เชน คาใชจายที่ผูเสียหายตอง
เสียไปเป็นคารักษาพยาบาล หรือคาขาดประโยชน์ทํามาหาไดใน
ระหวางเจ็บป่วย เป็นตน 
- สํานักชาง
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โครงการจัดการขยะในชุมชน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการการจัดการขยะใน
ชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุงาน
บานงานครัว คาวัสดุกอสราง คาวัสดุคอมพิวเตอร์ คาวัสดุการ
เกษตร
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ คาวัสดุเครื่องแตงกาย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาบริการ คากระเป๋าใส
เอกสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็น
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชจายใน
การ ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 207
 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 7,309,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชน ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง อาคารที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ
- สํานักชาง เป็นเงิน 2,979,000 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 4,330,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 16,690,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักชาง เป็นเงิน 18,000 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 132,000 บาท
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น 
- สํานักชาง เป็นเงิน 10,000 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 20,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักชาง เป็นเงิน 27,000 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 973,000 บาท

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซิ
เมนต์ เหล็ก ไมชนิดตางๆ คอน สิ่ว เลื่อย ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น
- สํานักชาง เป็นเงิน 20,000 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 30,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 1,384,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักชาง เป็นเงิน 270,000 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 1,114,000 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 13,059,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 
- สํานักชาง เป็นเงิน 829,700 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 12,230,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 101,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน ชุดเครื่องมือ
ผาตัด ที่วางกรวยแกว สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เบาหลอด กระบอกตวง ฯลฯ  ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น 
- สํานักชาง เป็นเงิน 1,000 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 100,000 บาท

วัสดุการเกษตร จํานวน 56,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเกษตรตางๆ เชน ปุ๋ย จานพรวน จอบ
หมุน อวน กระชัง ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช หนากากป้องกัน
แกสพิษ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักชาง เป็นเงิน 5,000 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 51,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ลางอัด
ขยายภาพ ผาขาวสําหรับเขียนป้าย ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักชาง เป็นเงิน 1,000 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 9,000 บาท
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 768,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ผาปิดจมูก ถุงมือฯ
ลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- สํานักชาง เป็นเงิน 18,000 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 750,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 52,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- สํานักชาง เป็นเงิน 8,000 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 44,000 บาท

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นที่ไมเขาพวกกับวัสดุใดๆ เชน มิเตอร์
น้ํา ไฟฟ้า หัวเชื่อมแกส สมอเรือ ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ค่าสาธารณูปโภค รวม 323,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   คาเทเลกซ์ คาใช
จายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด
และคาบริการสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิลทีวี คาบริการระบบ
บันทึกขอมูลการเดินทางของรถ (GPS) เป็นตน
- สํานักชาง เป็นเงิน 20,000 บาท
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นเงิน 150,000 บาท

งบลงทุน รวม 26,533,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,533,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถยนต์บรรทุกขยะติดเชื้อ จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะติดเชื้อตัวรถชนิด 4
 ลอ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ กําลังเครื่องยนต์ไมนอยกวา 110
 กิโลวัตต์ ตอนทายติดตั้งตูหองเย็น สามารถควบคุมอุณหภูมิไดอยู
ที่ 10 องศาเซลเซียสหรือต่ํากวา จํานวน 1 คัน สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงาน งานจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ราคาในทอง
ถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ์) ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 104 ลําดับที่ 5
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ จํานวน 4,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถัง
คอนเทนเนอร์ ตัวรถชนิด 6 ลอ เครื่องยนต์ไมนอยกวา 210 แรง
มา ตอนทายติดตั้งชุดยกภาชนะรองรับมูลฝอยทํางานดวยระบบ
ไฮโดรลิก พรอมภาชนะรองรับมูลฝอย ไมนอยกวา 8 ลบ.ม
. จํานวน 1 คัน สําหรับใชในการปฏิบัติงาน งานจัดเก็บมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (ราคาในทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวใน
มาตรฐานครุภัณฑ์) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 13 หนา 104 ลําดับที6่
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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รถยนต์บรรทุกมูลฝอยแบบขอเกี่ยวถัง จํานวน 9,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกมูลฝอยแบบขอเกี่ยวถังตัวรถ
ชนิด 6 ลอ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ กําลังแรงมาสูงสุดไม
นอยกวา 130 แรงมา ตอนทายหลังเก๋ง ติดตั้งขอเกี่ยวขึ้นตัวรถ
และยกเท ดานทายมีถังบรรจุมูลฝอยแบบขอเกี่ยว ความจุไมนอย
กวา 6 ลบ.ม. จํานวน 3 คัน คันละ 3,000,000 บาท สําหรับใชใน
การปฏิบัติงาน งานจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ราคาในทอง
ถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ์) ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 103 ลําดับที่ 1
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ครุภัณฑ์กอสราง

รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ จํานวน 4,733,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีน
ตะขาบ (Hydraulic  Excavator) หมุนไดรอบตัวขนาด 150 แรง
มา ความจุบุงกี๋ไมนอยกวา 0.9 ลูกบาศก์เมตร ระบบขับเคลื่อน
แบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแตละขางสามารถ
ขับเคลื่อนอิสระไดน้ําหนักใชงานไมนอยกวา 19,500
 กิโลกรัม จํานวน 1 คัน (ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 94 ลําดับที่ 31
- สํานักชาง
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ครุภัณฑ์อื่น

ถังขยะคอนเทนเนอร์ จํานวน 4,400,000 บาท

1. ถังขยะคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไมนอยกวา 8 ลบ.ม.
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ถังขยะคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไมนอย
กวา 8 ลบ.ม. ฝาถังสามารถเปิดเองไดเมื่อปลดล็อคโดยไมตองยก
พื้น ตัวถังสรางดวยเหล็กแผนอยางดี สวนพื้นหนาไมนอยกวา 4.5
 มิลลิเมตร  ดานขางหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตรฝาถังหนาไม
นอยกวา 2 มิลลิเมตร จํานวน 10 ถัง ถังละ 250,000 บาท เป็น
เงิน 2,500,000 บาท (ราคาในทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวใน
มาตรฐานครุภัณฑ์)
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
2. ถังขยะคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไมนอยกวา 4 ลบ.ม
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ถังขยะคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไมนอย
กวา 4 ลบ.ม. ฝาถังสามารถเปิดเองไดเมื่อปลดล็อคโดยไมตองยก
พื้น ตัวถังสรางดวยเหล็กแผนอยางดี สวนพื้นหนาไมนอยกวา 4.5
 มิลลิเมตร  ดานขางหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตรฝาถังหนาไม
นอยกวา 2 มิลลิเมตร จํานวน 10 ถัง ถังละ 190,000 บาท เป็น
เงิน 1,900,000 บาท สําหรับใชในการปฏิบัติงาน งานจัดเก็บมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (ราคาในทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวใน
มาตรฐานครุภัณฑ์) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 13 หนา 103 ลําดับที่ 3-4
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ถังบรรจุมูลฝอยแบบขอเกี่ยว จํานวน 1,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังบรรจุมูลฝอยแบบขอเกี่ยวความจุไมนอย
กวา 6 ลบ.ม. สวนพื้นมีความหนาไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร  ผนัง
ดานขาง มีความหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตรผนังดานหนา-ดาน
ทาย มีความหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร 
ดานทายของถังมีประตูบานเปิด-ปิด เพื่อถายเทมูลฝอยออกจาก
ถัง จํานวน 10 ถัง ถังละ 190,000 บาท สําหรับใชในการปฏิบัติ
งาน งานจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ราคาในทองถิ่น เนื่องจาก
ไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ์) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 103 ลําดับที่ 2
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 42,873,900 บาท
งบบุคลากร รวม 11,093,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 11,093,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,696,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของผูบริหาร พนักงานเทศบาล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 472,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจาง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 7,308,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 463,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม 8,547,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 526,600 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ

คาเชาบาน จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 34,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
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ค่าใช้สอย รวม 4,668,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 174,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพย์สินสําหรับใชในการปฏิบัติ
งาน เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ คา
ใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาสินไหมทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสินไหมทดแทน สําหรับความเสียหายแกรางกาย
และชีวิต หรือสูญหายแกทรัพย์สิน เชน คาใชจายที่ผูเสียหายตอง
เสียไปเป็นคารักษาพยาบาล หรือคาขาดประโยชน์ทํามาหาไดใน
ระหวางเจ็บป่วย เป็นตน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 4,254,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชนครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสงอาคารที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 3,308,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซิ
เมนต์ เหล็ก ไมชนิดตางๆ คอน สิ่ว เลื่อย ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน ชุดเครื่องมือ
ผาตัด ที่วางกรวยแกว สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เบาหลอด กระบอกตวง ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ลางอัด
ขยายภาพ ผาขาวสําหรับเขียนป้าย ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ผาปิดจมูก ถุงมือฯ
ลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุสํารวจ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือ
แกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นที่ไมเขาพวกกับวัสดุใดๆ เชน มิเตอร์
น้ํา ไฟฟ้า หัวเชื่อมแกส  สมอเรือ ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับระบบน้ําเสียขางศาล
เยาวชน สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย โครงการกอสรางระบบป้องกัน
น้ําทวมพื้นที่ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี (ประตูระบายน้ําบางใหญ)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   คาเทเลกซ์ คาใช
จายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด
และคาบริการสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิลทีวี คาบริการระบบ
บันทึกขอมูลการเดินทางของรถ (GPS) เป็นตน

งบลงทุน รวม 23,233,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,233,000 บาท
ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องจักรกลชุดเรือขุดลอกแหลงน้ําและกําจัดวัชพืช จํานวน 12,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลชุดเรือขุดลอกแหลงน้ํา
และกําจัดวัชพืช  ประกอบดวยตัวรถขุดไฮดรอลิกแบบตีน
ตะขาบ (Hydraulic  Excavator) หมุนไดรอบตัว ระยะขุดไดไกล
ไมนอยกวา 15 เมตร ระยะขุดไดลึกไมนอยกวา 11 เมตร ขนาด
ไมนอยกวา 150 แรงมา และเรือสําหรับใชบรรทุกรถขุดไฮดรอลิก
ตีนตะขาบ เป็นเรือแบบพอนทูนคู  (Pontoon) 
ขนาด 6 เมตร x 12 เมตร รับน้ําหนักไดไมนอย
กวา 25 ตัน จํานวน 1 ชุด (เป็นราคาทองถิ่นเนื่องจากเป็นรายการ
ไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563 เพื่อความ
เหมาะสมในการใชงาน ประหยัด คุมคา จึงใชราคาทองถิ่น) ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 หนา 94 ลําดับที่ 32
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รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ จํานวน 4,733,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีน
ตะขาบ (Hydraulic  Excavator) หมุนไดรอบตัวขนาด 150 แรง
มา ความจุบุงกี๋ไมนอยกวา 0.9 ลูกบาศก์เมตร ระบบขับเคลื่อน
แบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแตละขางสามารถ
ขับเคลื่อนอิสระได น้ําหนักใชงานไมนอย
กวา 19,500 กิโลกรัม จํานวน 1 คัน (ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ธันวาคม  2563) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 97 ลําดับที่ 38

รถขุดไฮดรอลิกลอยาง จํานวน 6,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกลอยาง มีกําลังเครื่องยนต์ ไม
นอยกวา 120 แรงมา น้ําหนักใชงาน ไมนอย
กวา 13,000 กิโลกรัม หองพนักงานขับติดกระจกรอบดาน พรอม
ติดตั้งระบบปรับอากาศ จํานวน 1 คัน (ราคานอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563 เพื่อความเหมาะสมในการใช
งาน ประหยัด คุมคา จึงใชราคาทองถิ่น) ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.  2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 97 ลําดับที่ 39

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 14,376,100 บาท

งบบุคลากร รวม 4,751,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,751,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,873,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,829,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 4,270,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 4,010,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ คา
ใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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โครงการประกวดชุมชนเขมแข็ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประกวดชุมชนเขม
แข็ง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาไวนิล คาป้ายผา คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุ
คอมพิวเตอร์ คาเกียรติบัตรพรอมกรอบ คาโล คาตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน คาสมนาคุณวิทยากร คาที่พัก คาจาง
เหมาบริการ คาจางเหมารถ โดยสารปรับอากาศ คาพาหนะ คา
น้ํามันเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของและ
จําเป็นในการจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 339 ลําดับที่ 198

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพผูวางงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการฝึกอบรมสงเสริม
อาชีพผูวางงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร  คาที่พัก คาจัดทําเอกสารใน
การอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายผา คาไว
นิล คาใบประกาศเกียรติคุณ คายานพาหนะรับจางสําหรับ
วิทยากรภายนอก คาจางเหมาบริการ คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสาร คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุสํานักงาน คา
วัสดุคอมพิวเตอร์  คาวัสดุงานชาง คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น คาวัสดุการเกษตร คาวัสดุงานบานงานครัว คาวัสดุสาธิต
สําหรับฝึกอบรมอาชีพ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็น
ในการจัดทําโครงการ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หนา 194 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:26:18 หนา : 174/239



โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งในการ
พัฒนาชุมชน

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู เพื่อสรางชุมชนเขมแข็งในการพัฒนาชุมชน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาที่พัก คาจางเหมาบริการ คาวัสดุการฝึกอบรม คาวัสดุ
สํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร์ คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ คาพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็นใน
การจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หนา 332 ลําดับที่ 192

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อสรางสตรีเขมแข็งตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูเพื่อสรางสตรีเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่ คาเชา
เครื่องเสียง คาเกียรติบัตรพรอมกรอบ คาโล คาดอกไม คาพาหนะ
รับจางสําหรับวิทยากรภายนอก คาที่พัก คาจางเหมาบริการ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คา
วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม คาถายเอกสาร คาวัสดุสํานักงาน คา
วัสดุคอมพิวเตอร์  และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของและจําเป็นใน
การจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หนา 336 ลําดับที่ 195

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:26:18 หนา : 175/239



โครงการพัฒนาระบบขอมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการพัฒนาระบบขอมูล
ครัวเรือนและชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาจัดเก็บและบันทึกขอมูล คาตรวจสอบระบบ
บันทึก คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร์ คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ คาจางเหมาบริการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็นใน
การจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจาย ในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หนา 195 ลําดับที่ 2

โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาไวนิล คาจางเหมาบริการ คาวัสดุสํานักงาน คา
วัสดุคอมพิวเตอร์ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของและจําเป็นในการ
จัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หนา 331 ลําดับที่ 191

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:26:18 หนา : 176/239



โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือขายชุมชนคณะ
กรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น 
ๆ

จํานวน 1,360,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพ คณะกรรมการเครือขายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนา
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน และองค์กรชุมชนอื่นๆ โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาที่พัก คาเชาสถานที่/อุปกรณ์ตกแตงสถานที่ คา
วัสดุฝึกอบรม คาพาหนะ คาป้ายผา คาไวนิล คาจางเหมารถ
โดยสารปรับอากาศ คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาจาง
เหมาบริการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาวัสดุสํานัก
งาน คาวัสดุคอมพิวเตอร์ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจํา
เป็นในการจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หนา 334 ลําดับที่ 193

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรี โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาสมนาคุณวิทยากร คาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาที่พัก คาเชาสถานที่/อุปกรณ์ตกแตงสถานที่ คาดอกไม คา
ไวนิล  คาป้ายผา  คาจางเหมา รถโดยสารปรับอากาศ คาวัสดุเชื้อ
เพลิงและหลอลื่น คาจัดทําเอกสารในการอบรม คาหนังสือ คา
กระเป๋าเอกสาร คาจางเหมาบริการ คาใบประกาศเกียรติคุณ คา
วัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร์ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
และจําเป็นในการจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561 - 2565 หนา 335 ลําดับที่ 194

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:26:18 หนา : 177/239



โครงการสงเสริมและพัฒนาชุมชนตนแบบการจัดการตนเองตามแบบ
ชีวิตวิถีใหม (New Normal) เพื่อการจัดการทรัพยากรในชุมชน

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ชุมชนตนแบบ การจัดการตนเองตามแบบชีวิตวิถี
ใหม (New Normal)  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาสมนาคุณผูชวย
วิทยากร คายานพาหนะรับจางสําหรับวิทยากรภายนอก คาที่พัก
สําหรับผูเขาอบรม วิทยากรและเจาหนาที่ คาจางเหมาบริการ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาไวนิล คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร คาป้ายผา คาใบประกาศเกียรติคุณ คาจัดทําเอกสารใน
การอบรม คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร์ และคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของและจําเป็นในการจัดทําโครงการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547 ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 14 หนา 4 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเครือขายผูผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คายานพาหนะรับจางสําหรับวิทยากรภายนอก คาที่พัก
สําหรับผูเขาอบรม วิทยากรและเจาหนาที่ คาจางเหมารถโดยสาร
ปรับอากาศ คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาจางเหมาบริการ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาไวนิล คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร คาป้ายผา คาใบประกาศเกียรติคุณ คาจัดทําเอกสารใน
การอบรม  คาวัสดุฝึกอบรมอาชีพ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุ
คอมพิวเตอร์ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็นในการจัด
ทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หนา 340 ลําดับที่ 199

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:26:18 หนา : 178/239



โครงการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนเมือง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อ พัฒนาชุมชนเมือง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
อาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
สมนาคุณผูชวยวิทยากร คายานพาหนะ รับจางสําหรับวิทยากร
ภายนอก คาที่พักสําหรับผูเขาอบรม วิทยากรและ เจาหนาที่ คา
จางเหมาบริการ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาไวนิล คา
วัสดุโฆษณาและเผยแพร คาป้ายผา คาใบประกาศเกียรติคุณ คา
จัดทําเอกสาร ในการอบรม คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุ
คอมพิวเตอร์ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ และจําเป็นในการจัด
ทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2547 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8 หนา 9 ลําดับที่ 2

โครงการอบรมการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารในยุค
ปัจจุบัน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมการใช
เทคโนโลยีและ เครื่องมือการสื่อสารในยุคปัจจุบัน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาสมนาคุณผูชวยวิทยากร คายานพาหนะรับจางสําหรับ
วิทยากรภายนอก คาที่พักสําหรับวิทยากร คาจางเหมาบริการ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาไวนิล คาวัสดุโฆษณา เผย
แพร คาป้ายผา คาใบประกาศเกียรติคุณ คาจัดทําเอกสารใน
การอบรม คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร์ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของและ จําเป็นในการจัดทําโครงการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547 ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 หนา 8 ลําดับ
ที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชนครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสงเป็นตน อาคารที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซิ
เมนต์ เหล็ก ไมชนิดตางๆ คอน สิ่ว เลื่อย ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ลางอัด
ขยายภาพ ผาขาวสําหรับเขียนป้าย ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬาตางๆ เชน ลูกฟุตบอล หวงยาง ไมตี
ปิงปอง ไมแบดมินตัน ตะกรอ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุดนตรี จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ
ดนตรี ตางๆ เชน ฉิ่ง ฉาบ กรับ กลอง ขลุย จะเขและ
อุปกรณ์ โทน โหมง ขิม ซอ และยางสนซอ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 5,355,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,355,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการแปรรูปและถนอม
อาหาร/ชุมชนทาแขก

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการแปรรูปและถนอม
อาหาร/ชุมชนทาแขก ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชน
เพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 58 ลําดับที่ 60 
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โครงการสงเสริมอาชีพการประกอบอาหารเชาและเครื่องดื่ม (ชา 
กาแฟโบราณ และอื่นๆ)/ชุมชนหนาดาน

จํานวน 70,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการประกอบอาหารเชา
และเครื่องดื่ม (ชา กาแฟโบราณและอื่นๆ)/ชุมชนหนาดาน ตาม
โครงการสรางความเขมแข็ง ของชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยาก
จน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 หนา 43 ลําดับที่ 14

โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงปูนา-กุงแมน้ํา-หอยขมในบอ
ซีเมนต์/ชุมชนตลาดลาง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพเลี้ยงปูนา-กุงแมน้ํา-หอย
ขม ในบอซีเมนต์/ชุมชนตลาดลาง ตามโครงการสรางความเขม
แข็งของชุมชน เพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 41 ลําดับที่ 7

โครงการอุดหนุนปลูกผักคอนโดเกษตรอินทรีย์ (ตอเนื่องปี 
64)/ชุมชนปากน้ํา

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนปลูกผักคอนโดเกษตรอินทรีย์(ตอเนื่อง
ปี 64)/ชุมชนปากน้ํา ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชน
เพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 47 ลําดับที่ 27

โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทําเครื่องมือประมงชายฝั่ง (ตอเนื่องปี 
64)/ชุมชนบางกุง

จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนฝึกอบรมการทําเครื่องมือประมงชาย
ฝั่ง (ตอเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุง ตามโครงการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 44 ลําดับที่ 16

โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทําเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ชุมชนหาด
ตายวง

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนฝึกอบรมการทําเครื่องมือประมงชาย
ฝั่ง/ชุมชนหาดตายวง ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชน
เพื่อแกไขปัญหา ความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 40 ลําดับที่ 4
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โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการเลี้ยงหอยขม/กุงฝอย / ชุมชนบางกุง 2 จํานวน 86,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนฝึกอบรมการเลี้ยงหอยขม/กุง
ฝอย / ชุมชนบางกุง 2 ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชน
เพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 47 ลําดับที่ 25

โครงการอุดหนุนสงเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบชีวิตวิถีใหม 
(New Normal) ชุมชนกาญจนวิถีรวมใจ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ
ชีวิตวิถีใหม (New Normal) ชุมชนกาญจนวิถีรวมใจ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 14 หนา 8 ลําดับที่ 4

โครงการอุดหนุนสงเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบชีวิตวิถีใหม 
(New Normal) ชุมชนทากูบ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ
ชีวิตวิถีใหม (New Normal) ชุมชนทากูบ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 14 หนา 7 ลําดับที่ 3

โครงการอุดหนุนสงเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบชีวิตวิถีใหม 
(New Normal) ชุมชนวัดโพธาวาส

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ
ชีวิตวิถีใหม (New Normal) ชุมชนวัดโพธาวาส เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 14 หนา 9 ลําดับที่ 5

โครงการอุดหนุนสงเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบชีวิตวิถีใหม 
(New Normal) ชุมชนสิริศุข

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ
ชีวิตวิถีใหม (New Normal) ชุมชนสิริศุข เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 14 หนา 6 ลําดับที่ 2
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โครงการอุดหนุนสงเสริมการประดิษฐ์ดอกไมจากผา/ชุมชนมณฑล
ทหารบกที่ 45

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมการประดิษฐ์ดอกไมจากผา/ชุมชน
มณฑล ทหารบกที่ 45 ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชน
เพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 48 ลําดับที่ 29

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพกระเป๋าผาลดโลกรอน/ชุมชนกรม
ทหารราบที่ 25

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพกระเป๋าผาลดโลก
รอน/ชุมชนกรมทหารราบที่ 25 ตามโครงการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 53 ลําดับที่ 44

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพกระเป๋าผาและหมวกบัคเก็ต/ชุมชน
พวงเพชรพัฒนา

จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพกระเป๋าผาและหมวกบัค
เก็ต/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา ตามโครงการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจนตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 52  ลําดับที่ 41

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการคัดแยกขยะและผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากขยะ/ชุมชนวัดโพธาวาส

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการคัดแยกขยะและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะ/ชุมชนวัดโพธาวาส ตามโครงการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน เพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 หนา 41 ลําดับที่ 8

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผาลดโลก
รอน/ชุมชนเปี่ยมสุข

จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผาลด
โลกรอน/ชุมชนเปี่ยมสุข ตามโครงการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 45 ลําดับที่ 21
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าแฮนด์เมด/ชุมชน
เพชรวิลลา

จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าแฮนด์เม
ด/ชุมชนเพชรวิลลา ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชน
เพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 49 ลําดับที่ 31

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและกระเป๋า/ชุมชน
กาญจนวิถีรวมใจ

จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและ
กระเป๋า/ชุมชนกาญจนวิถีรวมใจ ตามโครงการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 44 ลําดับที่ 17

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําเกษตรอินทรีย์และปลูกพืช
สมุนไพร(ตอเนื่องปี 2564)/ชุมชนหนาสนามกีฬา

จํานวน 77,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําเกษตรอินทรีย์และ
ปลูกพืชสมุนไพร(ตอเนื่องปี 2564)/ชุมชนหนาสนามกีฬา ตาม
โครงการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยาก
จน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 หนา 50 ลําดับที่ 35

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนมไทยและอาหารพื้น
บาน/ชุมชนวัดทาทอง

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนมไทยและอาหาร
พื้นบาน/ชุมชนวัดทาทอง ตามโครงการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 48 ลําดับที่ 30

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนมและเบเกอรี่/ชุมชนไทย
สมุทร

จํานวน 73,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนมและเบเก
อรี่/ชุมชนไทยสมุทร ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชน
เพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 45 ลําดับที่ 20
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําของที่ระลึกและของชํารวย (ตอ
เนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุง 1

จํานวน 58,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําของที่ระลึกและของ
ชํารวย (ตอเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุง 1 ตามโครงการสรางความ
เขมแข็งของชุมชน เพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 48 ลําดับที่ 28

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําไขเค็ม/ชุมชนทุงนอย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําไขเค็ม/ชุมชนทุงนอย
ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความ
ยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 หนา 57 ลําดับที่ 57

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําไขเค็มและแปรรูป/ชุมชน
มะขามเตี้ย

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําไขเค็มและแปร
รูป/ชุมชนมะขามเตี้ย ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชน
เพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 57 ลําดับที่ 56

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําเครื่องแกงปักษ์ใต/ชุมชน
ยานยาว

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําเครื่องแกงปักษ์
ใต/ชุมชนยานยาว ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อ
แกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 58 ลําดับที่ 58

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําถุงผาอเนกประสงค์ (ตอยอดปี
งบประมาณ 2564)/ชุมชนบานบางใหญ

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําถุงผา
อเนกประสงค์ (ตอยอดปีงบประมาณ 2564)/ชุมชนบานบาง
ใหญ ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อแกไขปัญหา
ความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 13 หนา 57 ลําดับที่ 55
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําน้ําพริกสูตรตางๆ/ชุมชนหนา
คาย อส.

จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําน้ําพริกสูตร
ตางๆ/ชุมชนหนาคาย อส. ตามโครงการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 54 ลําดับที่ 46

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผลิตภัณฑ์จักสาน/ชุมชนตลาด
ใหม-ดอนนก

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผลิตภัณฑ์
จักสาน/ชุมชนตลาดใหม-ดอนนก ตามโครงการสรางความเขม
แข็งของชุมชน เพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 41 ลําดับที่ 9

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัดยอม (ผาพันคอ,เสื้อ,ผา
คลุมไหล)/ชุมชนฝั่งบางใบไม

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัดยอม (ผาพัน
คอ,
เสื้อ,ผาคลุมไหล)/ชุมชนฝั่งบางใบไม ตามโครงการสรางความเขม
แข็งของ ชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13  หนา 40 ลําดับที่ 5

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัดยอม/ชุมชนเคหะชุมชน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัดยอม/ชุมชน
เคหะชุมชน ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อแกไข
ปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 13 หนา 56 ลําดับที่ 54

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัดยอม/ชุมชนในลึก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัดยอม/ชุมชนใน
ลึก ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อแกไขปัญหา
ความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 13 หนา 55 ลําดับที่ 50
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัดยอม/ชุมชนรวมเพชร
สามัคคี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัดยอม/ชุมชน
รวมเพชรสามัคคี ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อ
แกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 55 ลําดับที่ 51

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัดยอม/ชุมชนศรีธานี-ยาง
งาม

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัดยอม/ชุมชนศรี
ธานี-ยางงาม ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อแกไข
ปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 13 หนา 51 ลําดับที่ 38

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัดยอม/ชุมชนหนองบัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัดยอม/ชุมชน
หนองบัว ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อแกไข
ปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 13 หนา 54 ลําดับที่ 47

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัดยอม/ชุมชนออมคายวิภา
วดีรังสิต

จํานวน 53,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัดยอม/ชุมชน
ออมคายวิภาวดีรังสิต ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชน
เพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 46 ลําดับที่ 22

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัดยอมจากวัสดุ
ธรรมชาติ/ชุมชนเสรีพล

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผามัดยอมจากวัสดุ
ธรรมชาติ/ชุมชนเสรีพล ตามโครงการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจนตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 49 ลําดับที่ 32
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําลูกแป้งและผลิตภัณฑ์แปรรูป 
(ขาวหมาก,หัวเชื้อหมักสุรา,หัวเชื้อไวน์)/ชุมชนราษฎร์อุทิศ

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําลูกแป้งและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูป (ขาวหมาก,หัวเชื้อหมักสุรา,หัวเชื้อไวน์)/ชุมชน
ราษฎร์อุทิศ ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อแกไข
ปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 13 หนา 42 ลําดับที่ 12

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําเสื้อผามัดยอม/ชุมชนวังเพชร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําเสื้อผามัดยอม/ชุมชน
วังเพชร ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อแกไข
ปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 13 หนา 53 ลําดับที่ 45

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําเหยื่อตกปลาดวยน้ํา
ยางพารา/ชุมชนตลาดเกษตร2

จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําเหยื่อตกปลาดวยน้ํา
ยางพารา/ชุมชนตลาดเกษตร2 ตามโครงการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนเพื่อแกไข ปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 43  ลําดับที่ 13

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําอาหารพื้นบานและ
น้ําพริก/ชุมชนวัดหนาเมือง

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําอาหารพื้นบานและ
น้ําพริก/ชุมชนวัดหนาเมือง ตามโครงการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจนตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 54 ลําดับที่ 48

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการประกอบอาหารเชาและขนมพื้น
เมือง/ชุมชนดงตาล

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการประกอบอาหารเชาและ
ขนมพื้นเมือง/ชุมชนดงตาล ตามโครงการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 56 ลําดับที่ 53
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการประกอบอาหารพื้นบานและ
น้ําพริก/ชุมชนตลาดหนาศูนย์สรางทาง

จํานวน 56,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการประกอบอาหารพื้นบาน
และน้ําพริก/ชุมชนตลาดหนาศูนย์สรางทาง ตามโครงการสราง
ความเขมแข็งของชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 หนา 44 ลําดับที่ 18

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน
เมือง/ชุมชนเสม็ดเรียง

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์
วิถีชุมชนเมือง/ชุมชนเสม็ดเรียง ตามโครงการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 50 ลําดับที่ 36

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปักเลื่อม, ปักมุกผาปาเตะ/ชุมชน
สหกรณ์ครู

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการปักเลื่อม, ปักมุกผา
ปาเตะ/ ชุมชนสหกรณ์ครู ตามโครงการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนเพื่อแกไข ปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 39 ลําดับที่ 1

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ 
(ตอเนื่องปี 64) /ชุมชนวัดไทร

จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์วัสดุ
ธรรมชาติ (ตอเนื่องปี 64) /ชุมชนวัดไทร ตามโครงการสรางความ
เขมแข็งของชุมชน เพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 39 ลําดับที่ 3

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการผลิตอาหารและแปรรูปอาหาร
ทะเล/ชุมชนวัดกลางใหม

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการผลิตอาหารและแปรรูป
อาหารทะเล/ชุมชนวัดกลางใหม ตามโครงการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจนตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 55 ลําดับที่ 49
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพนท์ผาปาเตะ/ชุมชนโพหวาย จํานวน 107,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพนท์ผาปาเตะ/ชุมชน
โพหวาย ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อแกไข
ปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 13 หนา 46 ลําดับที่ 24

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพาะและขยายพันธุ์ไม
ประดับ/ชุมชนแหลมทราย

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพาะและขยายพันธุ์ไม
ประดับ/ชุมชนแหลมทราย ตามโครงการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่13 หนา 58 ลําดับที่ 59

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟาง/ชุมชนศรีธานี จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟาง/ชุมชนศรี
ธานี ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อแกไขปัญหา
ความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 13 หนา 51 ลําดับที่ 37

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ์กระจูด (ตอ
เนื่องปี 2564)/ชุมชนตลาดดอนนก

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ์
กระจูด (ตอเนื่องปี 2564)/ชุมชนตลาดดอนนก ตามโครงการสราง
ความเขมแข็งของชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 หนา 50 ลําดับที่ 34

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงไกไขและไกเนื้อ (ตอเนื่องปี 
64)/ชุมชนบานบางหลา

จํานวน 86,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงไกไขและไก
เนื้อ (ตอเนื่องปี 64)/ชุมชนบานบางหลา ตามโครงการสรางความ
เขมแข็ง ของชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 43 ลําดับที่ 15
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงไกไขและไกเนื้อ/ชุมชน ร
.25พัน 3

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงไกไขและไก
เนื้อ/ชุมชน ร.25 พัน 3 ตามโครงการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 46 ลําดับที่ 23

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง/ชุมชนหลัง
คลัง

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาใน
กระชัง/ชุมชนหลังคลัง ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชน
เพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 47 ลําดับที่ 26

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน/ชุมชน
เมตตาธรรม

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ผสม
ผสาน/ชุมชนเมตตาธรรม ตามโครงการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 51 ลําดับที่ 39

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน (ตอเนื่องปี 
64)/ชุมชนบางกุง 3

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน (ตอ
เนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุง 3 ตามโครงการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 45 ลําดับที่ 19

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนเมือง/ชุมชน
บานบางทอง

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน
เมือง/ ชุมชนบานบางทอง ตามโครงการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 40 ลําดับที่ 6
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์อยางยั่งยืน/ชุมชนลูก
เสือการุณราษฎร์

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์อยาง
ยั่งยืน/ชุมชนลูกเสือการุณราษฎร์  ตามโครงการสรางความเขม
แข็งของชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจนตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 52 ลําดับที่ 40

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพงานสกรีนและเพนท์ผาบาติก/ชุมชน
ตาปี

จํานวน 95,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพงานสกรีนและเพนท์ผาบา
ติก/ชุมชนตาปี ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อ
แกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 39 ลําดับที่ 2

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพชางติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียดวย
พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแนวพระราชดําริ/ชุมชนสิริศุข

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพชางติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย
ดวยพลังงาน แสงอาทิตย์ ตามแนวพระราชดําริ/ชุมชนสิริศุข ตาม
โครงการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยาก
จน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 หนา 56 ลําดับที่ 52

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพตัดเย็บกระเป๋าผาปาเตะ/ชุมชนเสรีไท จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพตัดเย็บกระเป๋าผา
ปาเตะ/ชุมชนเสรีไท ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชน
เพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 49 ลําดับที่ 33

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพทําเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ชุมชน
คลองฉนาก

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพทําเครื่องมือประมงชาย
ฝั่ง/ชุมชนคลองฉนาก ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชน
เพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 42 ลําดับที่ 11
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โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ ตาม
ศาสตร์พระราชา/ชุมชนหลังอาชีวะ

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวเกษตร
อินทรีย์ ตามศาสตร์พระราชา/ชุมชนหลังอาชีวะ ตามโครงการ
สรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยากจน ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 หนา 42 ลําดับที่ 10

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนคายวิภาวดีรังสิต

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ตาม
หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนคายวิภาวดีรังสิต ตาม
โครงการสรางความเขมแข็ง ของชุมชนเพื่อแกไขปัญหาความยาก
จนตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 หนา 53 ลําดับที่ 43

โครงการอุดหนุนสงเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ชุมชนหนาศาลา
กลาง

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ชุมชน
หนาศาลากลาง ตามโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อ
แกไขปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 52 ลําดับที่ 42

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 8,818,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,048,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,048,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 952,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 7,770,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 7,385,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางทําความสะอาดอาคารสํานักงาน จํานวน 195,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดสํานัก
งาน (สนามแบดมินตันเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี จํานวน 1 คน และศูนย์บริหารรางกายเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี จํานวน 1 คน) รวมจํานวน 2 คน

คาจางยามรักษาความปลอดภัย จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางยามรักษาความปลอดภัยประจําสนาม
แบดมินตัน และหองสมุดเทศบาล จํานวน 1 คน ฯลฯ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ คา
ใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการจัดการแขงขันกีฬา
เด็ก เยาวชนและประชาชน เชน คาเงินรางวัลการแขงขัน คา
เหรียญรางวัล คาถวยรางวัล หรือคาโลรางวัล คาเตรียมสนามแขง
ขัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาชุด
กีฬา คาจางเหมาบริการ  คาอุปกรณ์กีฬา คาวัสดุดําเนินการ คา
เชาสนามแขงขัน คาเตรียมสนามแขงขัน  คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาตอบแทนเจาหนาที่จัดการแขงขัน คาตอบแทนเจาหนาที่
ประจําสนาม คาเชาเครื่องขยายเสียง คาเชาเต็นท์ การจัดพิธีเปิด
ปิดการแขงขันกีฬา ริ้วขบวน คาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เวชภัณฑ์ คาไวนิล และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามความจํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 หนาที่ 346
 ลําดับที่ 3

โครงการจัดแขงขันกีฬานักเรียนอนุบาล จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการจัดแขงขันกีฬานักเรียน
อนุบาล เชนคาชุดกีฬา คาวัสดุดําเนินการ คาเชาหรือคาเตรียม
สนามแขงขัน คาอุปกรณ์กีฬา คาตอบแทนเจาหนาที่ประจํา
สนาม คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาตอบแทนเจาหนาที่จัดการ
แขงขัน โล หรือถวยรางวัล คาของรางวัล (เหรียญ) คาจัดทํา
เกียรติบัตร คาจางเหมาบริการ   คาใชจายในการจัดพิธีเปิด-ปิด
การแขงขันกีฬา ริ้วขบวน คาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาเครื่อง
ขยายเสียง คาไวนิล และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามความจํา
เป็น   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 หนาที่ 345
 ลําดับที่ 2
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โครงการสงทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีเขารวมแขงขันกับหนวยงานอื่นๆ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการสงทีมกีฬา และกิจกรรม
นันทนาการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขารวมแขงขัน กับ
หนวยงานอื่นๆ เชน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ย
เลี้ยงนักกีฬา นักเรียนที่เขารวมแขงขัน/เขารวมกิจกรรม และเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของในระหวางเขาคายเก็บตัวและแขงขัน คาอุปกรณ์
กีฬา คาชุดกีฬา พรอมรองเทา และถุงเทา ของผูควบคุมและผูฝึก
สอนและนักกีฬา คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาจางเหมาบริการ คา
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ คาวัสดุดําเนินการ คารักษา
พยาบาล  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามความจําเป็น        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 หนาที่ 347
 ลําดับที่ 4
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โครงการสงทีมเขารวมแขงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นแหงประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ

จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการสงทีมเขารวมแขงขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย ระดับ
ภาค และระดับประเทศ เชน คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานสวนทองถิ่น ผูควบคุมทีม ผูฝึก
สอน นักกีฬา และนักกรีฑาในการเขาคายเก็บตัว และการแขง
ขัน คาพาหนะเดินทางของนักกีฬา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ คา
เชาที่พักนักกีฬา และเจาหนาที่ คาอุปกรณ์การกีฬา คาชุดกีฬา คา
ชุดวอร์ม พรอมรองเทา และถุงเทาของผูควบคุมหรือผูฝึกสอนและ
นักกีฬา คาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คาวัสดุสํานักงาน คา
น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาไวนิล คาจางเหมารถบัสปรับ
อากาศ คาจางเหมาบริการ คาวัสดุดําเนินการ คาซอมแซมยาน
พาหนะกรณีชํารุดฉุกเฉินระหวางเดินทางหรือแขงขัน และคาใช
จายอื่นๆที่เกี่ยวของและจําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 หนาที่ 344
 ลําดับที่ 1
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โครงการสงทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเขารวมแขงขัน
รายการตาง ๆ

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการสงทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี เขารวมแขงขันรายการตางๆ เชน คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา นักเรียนที่เขารวมแขง
ขัน/เขารวมกิจกรรม และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในระหวางเขาคาย
เก็บตัวและแขงขัน คาอุปกรณ์กีฬา คาชุดกีฬา พรอมรองเทา และ
ถุงเทาของผูควบคุมหรือผูฝึกสอนและนักกีฬา คาพาหนะและคา
เชาที่พัก  คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาบริการรถบัสปรับ
อากาศ คาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ คาวัสดุดําเนินการ คา
รักษาพยาบาล คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของตามความจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 หนาที่ 348
 ลําดับที่ 5
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โครงการสงเสริมและสงทีมเขารวมการแขงขันเรือพาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการสงเสริมและสงทีมเขารวม
การแขงขันเรือพาย เชน คาตอบแทนสําหรับบุคคลที่มิใชเจา
หนาที่ของรัฐที่ อปท.แตงตั้งใหเป็นเจาหนาที่ในการควบคุมหรือผู
ฝึกสอนหรือเจาหนาที่อื่นที่จําเป็น คาใชจายสําหรับผูควบคุมหรือผู
ฝึกสอนที่เป็นเจาหนาที่ของรัฐและนักกีฬาในการเดินทางไป
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผูควบคุมทีม ผูฝึกสอน และเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของในระหวางเขาคายเก็บตัวและระหวางแขงขัน คา
อุปกรณ์การกีฬา เชน คาชุดวอร์ม คาชุดกีฬาพรอมรองเทาถุงเทา
ของผูควบคุมหรือผูฝึกสอนและนักกีฬา  คาวัสดุดําเนินการ คา
พาหนะเดินทาง คาจางเหมารถบัสปรับอากาศ คาเชาที่พัก คาจาง
เหมาบริการ คาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  คาน้ํามันเชื้อ
เพลิงและหลอลื่น คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของตามความจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 หนาที่ 351
 ลําดับที่ 8

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชนครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสงเป็นตน อาคารที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซิ
เมนต์ เหล็ก ไมชนิดตางๆ คอน สิ่ว เลื่อย ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน ชุดเครื่องมือ
ผาตัด ทีวางกรวยแกว สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เบาหลอด กระบอกตวง ฯลฯ  ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ลางอัด
ขยายภาพ ผาขาวสําหรับเขียนป้าย ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 11,917,800 บาท

งบบุคลากร รวม 2,029,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,029,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,134,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 797,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 80,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม 9,288,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 9,140,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ คา
ใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผาป่าและแขงเรือยาว จํานวน 7,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผาป่า
และแขงเรือยาวฯ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเตรียม
การจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผาป่าและแขงเรือยาวในปีถัด
ไป คาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  คาจาง
เหมาบริการตางๆ คาเชาตาง ๆ  คาปรับปรุงประติมากรรม คาจัด
ทําป้ายจราจร  คามหรสพและชุดการแสดง คาเชาเวที และจัดทํา
แทนวางพระบรมสาทิสลักษณ์ คาเชาเครื่องเสียง ระบบไฟ เครื่อง
ปั่นไฟ คาเชาเตนท์ คาจัดสถานที่  คาใชจายในพิธีทางศาสนา  คา
ถวยพระราชทานฯ คาถวยรางวัล คาโลรางวัล คาธงรางวัล คาเกีย
รติบัติพรอมกรอบ คาเงินรางวัลการประกวดแขงขัน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนพิธีกร คาเบี้ย
เลี้ยง คาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ คารับรองประธานและคณะ คาขยายเขต
ระบบจําหนายไฟฟ้า คาติดตั้งหมอแปลง ชั่วคราว คาธรรมเนียม
การตอไฟ คามิเตอร์ไฟฟ้า คาประกันไฟ คากระแสไฟ คาวัสดุใน
การดําเนินงาน คาวัสดุไฟฟ้า และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยว
ของ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 
หนา 395 ลําดับที่ 39

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 1,250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์  คาเชาตาง ๆ  คามหรสพและชุดการแสดง คาจาง
เหมาบริการ คาเงินรางวัลและของรางวัล คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับแขกผูมีเกียรติ คาเกียรติ
บัตรพรอมกรอบ คาวัสดุในการดําเนินงาน  คาจัดทํากระทงกลาง
น้ํา กระทงเมือง คาใชจายพิธีทางศาสนา คาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย คาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขัน กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 396 ขอ 40
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โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีวันขึ้นปี
ใหม โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์  คาจางเหมาบริการ  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุในการดําเนินงาน คาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการ คาใชจายในพิธีทางศาสนา  และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น
และเกี่ยวของ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 
หนา 393 ลําดับที่ 37

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาประชาสัมพันธ์ คาจัด
ซื้อดอกไมในพิธีรดน้ํา คาดอกไมธูปเทียนสําหรับบูชาพระพุทธ
รูป คาจัดซื้อดอกไมสําหรับตกแตงพระพุทธรูป คาจาง
เหมาบริการ คาเชาตาง ๆ   คาใชจายพิธีทางศาสนา  คามหรสพ
และชุดการแสดง  คาวัสดุตาง ๆ   คาอาหารวางและ เครื่องดื่ม
สําหรับแขกผูมีเกียรติ คาจัดซื้อพวงมาลัยสําหรับแขกผูมี
เกียรติ  และผูสูงอายุ คาวัสดุในการดําเนินงาน และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 
หนา 394 ลําดับที่ 38
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โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูรอน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาโฆษณาและประชา
สัมพันธ์ เชน คาไวนิล แผนพับ เป็นตน คาตอบแทนวิทยากร คา
ตกแตงสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับแขกผูมี
เกียรติ คาวัสดุในการดําเนินงาน คาเชาเครื่องเสียง คาเชา
เต็นท์ คาบํารุงสถานที่ คาใชจายพิธีทางศาสนา และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย การเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 398 ลําดับที่ 42

โครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาใชจายสําหรับโครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา
สําหรับ เป็นคาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เชน คา
ไวนิล แผนพับ รถโฆษณา เป็นตน คาจางเหมาและ
บริการ เชน คาจางตกแตงสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง เป็นตน คา
ใชจายสําหรับพิธีทางศาสนา และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวของ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 397 ขอ 41

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชนครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสงเป็นตน อาคารที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 61,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ลางอัด
ขยายภาพ ผาขาวสําหรับเขียนป้าย ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรสาร คาเทเลกซ์ คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาสื่อสารตางๆ ที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ ในหมวด
นี้ เป็นตน ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนมัสยิดอีกอมาตุลอิสลาม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางเสริม
พื้นฐานอัลกุรอานและสุขภาวะอิสลามของมัสยิดอีกอมาตุลอิส
ลาม ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 401 ลําดับ
ที่ 45

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการถือศีลกินเจของมูลนิธิกุศลศรัทธา
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 399 ลําดับที่ 43

อุดหนุนมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการถือศีลกินเจของมูลนิธิมุทิตาจิต
ธรรมสถาน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 400 ลําดับที่ 44

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 4,199,000 บาท
งบบุคลากร รวม 661,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 661,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 541,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 3,538,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย รวม 3,400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการความรวมมือดานการทองเที่ยวระหวางภูมิภาค จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการความรวมมือดานการ
ทองเที่ยวระหวางภูมิภาค โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจาง
เหมาบริการ คาจางจัดนิทรรศการ คาเชารถปรับอากาศ คาเชาที่
พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาวัสดุ
สํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวของและจําเป็นใน
การดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ เป็นไปพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และ
บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการทองเที่ยว พ.ศ. 2559 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 199 ลําดับที่ 4
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โครงการเคาท์ดาว/สวัสดีปีใหม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเคาท์ดาวน์/สวัสดีปี
ใหม โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาบริการ คาเชา
เครื่องขยายเสียง คาตกแตงสถานที่ คาตอบแทนชุดการแสดง คา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาวัสดุสํานักงาน คา
วัสดุคอมพิวเตอร์ คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร และอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็นในการดําเนินงานตาม
โครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 7 หนา 20 ลําดับที่ 1

โครงการตลาดสะพานโคง 100 ปี จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการตลาดสะพาน
โคง 100 ปี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาบริการ คา
จางเชาเครื่องขยายเสียง คาตกแตงสถานที่ คาตอบแทนชุดการ
แสดง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาวัสดุสํานัก
งาน คาวัสดุคอมพิวเตอร์ คาวัสดุกอสราง คาวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และอื่นๆที่เกี่ยวของและจําเป็น
ในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ เป็นไปพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 198 ลําดับที่ 3
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โครงการถนนคนเดิน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการถนนคนเดิน โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาวัสดุสํานักงาน คาจางเชาเครื่องขยาย
เสียง คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาตอบ
แทนชุดการแสดงในกิจกรรมโครงการ คาตกแตงสถานที่ คาจาง
เหมาบริการและอื่นๆที่เกี่ยวของและจําเป็นในการดําเนินงานตาม
โครงการฯลฯ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และพระราช
บัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
. 2561-2565 หนา 196 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ สถานประกอบการ ดานการ
ทองเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู
ประกอบการ สถานประกอบการ ดานการทองเที่ยวเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุสํานักงาน คา
วัสดุโฆษณาและเผยแพร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาบริการ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมเขาสถานที่ตางๆ คาจางเหมารถปรับอากาศ คาของที่
ระลึก คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาพิมพ์เกียรติบัตรและอื่นๆที่
เกี่ยวของและจําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 199 ลําดับที่ 4
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โครงการเย็นทั่วหลา มหาสงกรานต์ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเย็นทั่วหลา มหา
สงกรานต์ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาบริการ คาเชา
เครื่องขยายเสียง คาตกแตงสถานที่ คาตอบแทนชุดการแสดง คา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาวัสดุสํานักงาน คา
วัสดุคอมพิวเตอร์ คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร และอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็นในการดําเนินงานตาม
โครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 7 หนา 21 ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาตอบแทนชุดการแสดงในกิจกรรม
โครงการ คาตกแตงสถานที่ คาเชาสถานที่ คาจาง
เหมาบริการ และอื่นๆที่เกี่ยวของและจําเป็นในการดําเนินงานตาม
โครงการ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 197 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชนครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสงเป็นตน อาคารที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน ชุดเครื่องมือ
ผาตัด ทีวางกรวยแกว สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เบาหลอด กระบอกตวง ฯลฯ  ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ลางอัด
ขยายภาพ ผาขาวสําหรับเขียนป้าย ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 8,066,410 บาท

งบบุคลากร รวม 7,326,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,326,780 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 6,149,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 243,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ดังนี้
1) เงินเพิ่มคาครองชีพฯ สําหรับพนักงาน จํานวน 3,780 บาท
2) คาตอบแทนรายเดือนของผูบริหารและพนักงาน
เทศบาล จํานวน 240,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 258,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 653,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 21,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม 739,630 บาท

ค่าตอบแทน รวม 347,800 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ

คาเชาบาน จํานวน 224,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 120,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 190,830 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพย์สินสําหรับใชในการปฏิบัติ
งาน เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ คา
ใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 72,830 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชนครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง อาคารที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน ชุดเครื่องมือ
ผาตัด ทีวางกรวยแกว สําลี และผาพันแผล เวช
ภัณฑ์ อลกอฮอล์ เบาหลอด กระบอกตวง ฯลฯ  ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 81,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรสาร คาเทเลกซ์ คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาสื่อสารตางๆ ที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ ในหมวด
นี้ เป็นตน ฯลฯ

งานก่อสร้าง รวม 118,014,380 บาท
งบบุคลากร รวม 31,988,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 31,988,680 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 12,411,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 147,180 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล ดังนี้
1) เงินเพิ่มการครองชีพฯ สําหรับพนักงาน
เทศบาล จํานวน 12,780 บาท
2) คาตอบแทนรายเดือน สําหรับผูบริหารและพนักงาน
เทศบาล จํานวน 134,400 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 230,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร 
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 1,450,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจาง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 16,358,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 1,389,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 26,528,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,593,600 บาท
คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการพิจารณาอุธรณ์
ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการตาง ๆ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,790,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ

คาเชาบาน จํานวน 532,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 260,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 5,353,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 1,050,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพย์สินสําหรับใชในการปฏิบัติ
งาน เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ
  จํานวน  740,000 บาท
2) เพื่อจายเป็นคาเชาที่ธรณีสงฆ์วัดกลาง สําหรับดําเนินโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแมน้ําตาปี ชวงที่ 2  ถนนศรีตาปี (หนา
วัดกลางเกา)  จํานวน  310,000  บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 383,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาจางเหมาบริการตางๆ  คาจางเหมาประดับ
ไฟฟ้าแสงสวางบริเวณเกาะกลางถนนกาญจนวิถี ถนนศรี
วิชัย ถนนชนเกษม และบริเวณริมเขื่อนแมน้ําตาปี สะพานขามแม
น้ําตาปี คาติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว คาประกันการใชไฟฟ้า คา
ธรรมเนียมตอไฟ คาติดตั้ง รื้อถอน และคาตรวจสอบภายในของ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณาะ คาติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้าชั่ว
คราว คาจางเหมาอื่นๆ คาสํารวจ ออกแบบ และประมาณราคา
แบบแปลนของเทศบาล  คาเปลี่ยนมิเตอร์ชํารุด คาบริการแก
ไฟฟ้าขัดของ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาสินไหมทดแทน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสินไหมทดแทน สําหรับความเสียหายแกรางกาย
และชีวิต หรือสูญหายแกทรัพย์สิน เชน คาใชจายที่ผูเสียหายตอง
เสียไปเป็นคารักษาพยาบาล หรือคาขาดประโยชน์ทํามาหาไดใน
ระหวางเจ็บป่วย เป็นตน
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โครงการจางศึกษาความเหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่บึงขุน
ทะเล

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจางศึกษาความ
เหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่บึงขุนทะเล ประกอบดวย
    1. ศึกษาระบบนิเวศน์ของสิ่งมีชีวิตพื้นที่บริเวณบึงขุนทะเล
    2. ศึกษาแนวทางการจัดการระบบน้ําเสียภายในบึงขุนทะเล
    3. ศึกษาวิถีชีวิตการประกอบอาชีพประมงพื้นถิ่นพื้นที่บึงขุน
ทะเล
    4. ศึกษาดานสันทนาการพื้นที่บริเวณบึงขุนทะเล
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13
 หนา 31 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมใหความรูดานผังเมือง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูดาน
ผังเมือง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเชาสถานที่ประชุม คาใช
จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คายานพาหนะในการ
เดินทางของวิทยากร คาไวนิลประชาสัมพันธ์พรอมติดตั้ง คาวัสดุ
สํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร์ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คา
จางเหมาบริการ คาเชาอุปกรณ์ตางๆในการฝึกอบรม คาพาหนะ
ในการเดินทาง และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของและจําเป็นในการจัด
ทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่  13 หนา  73  ลําดับที่  1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 3,160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชนครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสงอาคารที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 17,861,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,025,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 78,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 10,960,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซิ
เมนต์ เหล็ก ไมชนิดตางๆ คอน สิ่ว เลื่อย ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 571,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2,045,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:26:19 หนา : 221/239



วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน ชุดเครื่องมือ
ผาตัด ที่วางกรวยแกว สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เบาหลอด กระบอกตวง ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ลางอัด
ขยายภาพ ผาขาวสําหรับเขียนป้าย ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ผาปิดจมูก ถุงมือฯ
ลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุสํารวจ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือ
แกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นที่ไมเขาพวกกับวัสดุใดๆ เชน มิเตอร์
น้ํา ไฟฟ้า หัวเชื่อมแกส  สมอเรือ ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 720,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 630,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าบริเวณอาคารสํานักงานและโรงเก็บ
วัสดุบางอิฐ  โรงซอมเครื่องจักรกล  คากระแสไฟฟ้าประดับ
สะพานศรีตาปี คากระแสไฟฟ้าในงานประเพณีตาง ๆ ฯลฯ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับอาคารสํานักงานและโรงเก็บวัสดุ
บานบางอิฐ  คาน้ําประปาบริเวณสะพานนริศ  คาน้ําประปาทาเรือ
เกาะ 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   คาเทเลกซ์ คาใช
จายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด
และคาบริการสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิลทีวี คาบริการระบบ
บันทึกขอมูลการเดินทางของรถ (GPS) เป็นตน

งบลงทุน รวม 59,497,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 937,600 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

เครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถ (GPS) จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของ
รถ (GPS) ของรถเทลเลอร์ ทะเบียน 81-5701 (รายละเอียดตาม
ประกาศกรมการขนสงทางบก) จํานวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 80 ลําดับที่ 5

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 854,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์ สูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ
    1. เป็นกระบะสําเร็จรูป
    2. หองโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
    3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
    4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2563) จํานวน 1 คัน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
.  2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 78 ลําดับที่ 2
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 12 MB 
    - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
        1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
        2. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
        3. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB 
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 8 GB 
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
    - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง 
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    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
    - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
) (เป็นครุภัณฑ์ที่มิไดใชสําหรับบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ)

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 11,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
) (เป็นครุภัณฑ์ที่มิไดใชสําหรับบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 58,560,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางหอนาฬิกา จํานวน 6,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางหอนาฬิกาบริเวณสะพานนริศ ขนาด
กวาง 3.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร สูงไมนอย
กวา 9.00 เมตร พรอมปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 30 ลําดับที่ 1

โครงการกอสรางอาคารจอดรถสํานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จํานวน 50,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางอาคารจอดรถแบบ ค.ส.ล. 5
 ชั้น ขนาด กวาง 28.00 ม. ยาว 58.00 ม.หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 8,000.00  ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 หนา 74 ลําดับที่ 2
- สํานักปลัดเทศบาล

โครงการปรับปรุงสะพานลอย ถนนตลาดใหม บริเวณหนาโรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา

จํานวน 200,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงสะพานลอยถนนตลาดใหม บริเวณหนา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยทําการกอสรางหลังคาคลุมสะพาน
ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 19.00 เมตร พรอมปรับปรุงบันไดขึ้น
ลงและราวกันตก (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 9 หนา 3 ลําดับที่ 3

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตระบบจําหนายเพื่อจายกระแสไฟฟ้า พรอมติดตั้ง
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า อาคารธาราบําบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตระบบจําหนายเพื่อจายกระแส
ไฟฟ้า พรอมติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า อาคารธารา
บําบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรายละเอียดตามหนังสือจากการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ฉบับแกไข ครั้งที่ 13
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

โครงการติดตั้งวางทอประปา อาคารธาราบําบัด เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

จํานวน 660,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งวางทอประปา อาคารธาราบําบัด เทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามหนังสือจากการประปาสวน
ภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ฉบับแกไข ครั้งที่ 13
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) (คากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) ตามสัญญาโครงการกอ
สรางตางๆ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,448,700 บาท

งบบุคลากร รวม 4,915,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,915,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,107,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 534,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 20,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มพิเศษสําหรับลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,919,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 316,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม 3,233,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 535,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
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ค่าใช้สอย รวม 1,058,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพย์สินสําหรับใชในการปฏิบัติ
งาน เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบุคคลภายนอกดูแลบํารุงรักษาตนไม เกาะ
กลางถนนกาญจนวิถี  และดูแลบํารุงรักษาทําความสะอาดหองน้ํา
อาคารอเนกประสงค์ และพื้นที่บริเวณโดยรอบ (ภายในสวน
สาธารณะบึงขุนทะเล) คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คา
โฆษณาและเผยแพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์
ราชการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจาง
เหมาบริการ คาใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัย
รถ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชนครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง อาคารที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 1,610,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซิ
เมนต์ เหล็ก ไมชนิดตางๆ คอน สิ่ว เลื่อย ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน ชุดเครื่องมือ
ผาตัด ที่วางกรวยแกว สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เบาหลอด กระบอกตวง ฯลฯ  ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเกษตรตางๆ เชน ปุ๋ย จานพรวน จอบ
หมุน อวน กระชัง ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช หนากากป้องกัน
แกสพิษ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ลางอัด
ขยายภาพ ผาขาวสําหรับเขียนป้าย ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ผาปิดจมูก ถุงมือฯ
ลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือ
แกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   คาเทเลกซ์ คาใช
จายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด
และคาบริการสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิลทีวี คาบริการระบบ
บันทึกขอมูลการเดินทางของรถ (GPS) เป็นตน

งบลงทุน รวม 2,300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,300,000 บาท
ครุภัณฑ์กอสราง

รถขุดตีนตะขาบ จํานวน 2,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไมนอย
กวา 5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ ไมนอยกวา 38 แรง
มา พรอมใบมีดดันดินหนา จํานวน 1 คัน (เป็นราคาทองถิ่นเนื่อง
จากเป็นรายการไมปรากฎตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563 เพื่อความเหมาะสมในการใช
งาน ประหยัด คุมคา จึงใชราคาทองถิ่น) ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนา 89 ลําดับที่ 19

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 608,500 บาท

งบบุคลากร รวม 406,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 406,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 235,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 165,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 5,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 202,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ คา
ใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ  ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินอื่น รวมถึง
ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ชํารุดเสียหาย เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซิ
เมนต์ เหล็ก ไมชนิดตางๆ คอน สิ่ว เลื่อย ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา
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งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 2,621,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,509,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,509,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 907,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 577,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม 1,112,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคลากรดานการแพทย์ คาตอบแทน คา
จางพิเศษ คาลวงเวลาสําหรับแพทย์ พยาบาล เจาหนาที่อื่นๆ ที่
เกี่ยวของและจําเป็น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย รวม 790,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพย์สินสําหรับใชในการปฏิบัติ
งาน เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ราชการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการ คา
ใชจายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ คาประกันภัยรถ ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการทําหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัดและในชุมชน 
70 ชุมชน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการทําหมันสุนัข/แมว
จรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัดและในชุมชน 70 ชุมชน โดยมีคาใช
จายประกอบดวย เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ คาวัสดุสํานักงาน คา
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจํา
เป็น เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และแกไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 355 ลําดับที่ 2
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 399,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางวัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาตอบแทนในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ คือ สุนัข/แมว ของประชาชนและ สุนัข/แมว จรจัดในเขต
เทศบาล เพื่อเป็นคาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาฉีดใหสุนัขและ
แมว เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810 .5/ว 0994 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/729 ลงวัน
ที่ 31 มีนาคม 2560 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หนา 356 ลําดับที่ 3

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี(เงินอุดหนุน)

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสําหรับสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนในการสํารวจ
ขอมูลจํานวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ คือสุนัข/แมว ของ
ประชาชน และสุนัข/แมว              จรจัดในเขตเทศบาล และ
บันทึกไวในฐานขอมูล Thai Rabies.net  ของกรม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0994 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2560 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 10
 หนา 2 ลําดับที่ 2 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชนครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสงเป็นตน อาคารที่ดินและสิ่งกอ
สราง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม คาสิ่งพิมพ์จาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด มุง หมอน แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวยจาน แกว
น้ํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซิ
เมนต์ เหล็ก ไมชนิดตางๆ คอน สิ่ว เลื่อย ฯลฯ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใชกับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน ชุดเครื่องมือ
ผาตัด ทีวางกรวยแกว สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เบาหลอด กระบอกตวง ฯลฯ  ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเกษตรตางๆ เชน ปุ๋ย จานพรวน จอบ
หมุน อวน กระชัง ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช หนากากป้องกัน
แกสพิษ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ลางอัด
ขยายภาพ ผาขาวสําหรับเขียนป้าย ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือเทปบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นที่ไมเขาพวกกับวัสดุใดๆ เชน มิเตอร์
น้ํา ไฟฟ้า หัวเชื่อมแกส  สมอเรือ ฯลฯ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์ 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 6,875,000

คาชําระหนี้เงินกู 24,546,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 400,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

8,400,000

เงินสํารองจาย 2,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 22,767,200

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 456,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 118,948,800

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

1,000,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.)

750,000

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

1,800,000

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

500,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 6,875,000

คาชําระหนี้เงินกู 24,546,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 400,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

8,400,000

เงินสํารองจาย 2,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 22,767,200

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 456,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 118,948,800

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

1,000,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.)

750,000

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

1,800,000

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

100,000

เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา

150,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

2,850,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

20,266,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

4,015,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ

3,600,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

480,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

5,798,520

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

480,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

100,000

เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา

150,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

2,850,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

20,266,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

4,015,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ

3,600,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

480,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

5,798,520

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

480,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

966,300

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

2,132,280

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 638,200 2,313,300 634,000 756,400 2,115,700

คาตอบแทนพนักงานจาง 22,139,600 10,742,700 28,932,560 18,609,900 2,371,300 44,209,100 1,829,500

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

45,070,600 8,545,500 126,725,710 27,968,300 5,286,800 7,528,100 2,873,600

เงินประจําตําแหนง 1,129,200 36,000 270,000 1,075,200 121,200 103,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

1,028,880 121,800 13,509,700 2,191,200 67,200 109,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

1,395,200 1,333,200 1,815,460 1,005,800 128,400 4,425,700 48,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง
ประจํา

10,200 45,400 30,240

เงินวิทยฐานะ 14,518,700

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบาน 3,927,000 445,200 621,600 802,560 168,000 312,000 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1,653,300 575,000 60,000 81,500 40,000 9,914,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

966,300

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

2,132,280

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 1,450,800 534,500 8,442,900

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,857,000 17,012,500 2,919,100 742,900 151,366,160

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

1,675,200 18,561,500 1,107,800 1,142,200 246,485,310

เงินประจําตําแหนง 18,000 488,400 18,000 3,259,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

390,960 17,418,940

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

188,600 1,411,300 316,100 30,400 12,098,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง
ประจํา

20,200 106,040

เงินวิทยฐานะ 14,518,700

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบาน 108,000 757,200 60,000 72,000 7,333,560

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 1,793,000 400,000 40,000 14,581,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

16,160,000 516,000 238,000 2,018,800

คาเบี้ยประชุม 70,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

348,300 184,600 245,000 194,600 25,000 78,800 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูไดรับบํานาญ

200,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,927,200 1,085,000 1,273,000 880,000 100,000 12,063,000 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 3,018,000 2,300,000 345,000 290,000 150,000 1,790,000 10,000

คากําจัดขยะมูลฝอย 26,564,500

คาขนยายขยะมูลฝอย 6,087,500

คาจัดทําคูมือประชาชน
เทศบาล

320,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

10,000 18,942,800

คาเบี้ยประชุม 10,000 80,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

10,000 381,200 75,000 1,547,500

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูไดรับบํานาญ

200,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 110,000 3,190,000 150,000 80,000 21,908,200

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 30,000 403,000 750,000 25,000 9,111,000

คากําจัดขยะมูลฝอย 26,564,500

คาขนยายขยะมูลฝอย 6,087,500

คาจัดทําคูมือประชาชน
เทศบาล

320,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจัดทํารายงานกิจการ
เทศบาล

350,000

คาจัดทําวารสาร
เทศบาล

450,000

คาจางทําความสะอาด
อาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

117,000

คาจางทําความสะอาด
อาคารสํานักงาน

1,987,200 282,000

คาจางที่ปรึกษา 5,250,000

คาจางยามรักษาความ
ปลอดภัย

933,120 752,400 522,000 175,500

คาจางเหมาบริการบํารุง
รักษา/ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์สําหรับรถ
ทะเบียนเคลื่อนที่

420,000

คาจางเหมาบริการ
พัฒนาและดูแลระบบ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นเพื่อเขาสูประเทศ
ไทย 4.0

480,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจัดทํารายงานกิจการ
เทศบาล

350,000

คาจัดทําวารสาร
เทศบาล

450,000

คาจางทําความสะอาด
อาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

117,000

คาจางทําความสะอาด
อาคารสํานักงาน

195,200 2,464,400

คาจางที่ปรึกษา 5,250,000

คาจางยามรักษาความ
ปลอดภัย

180,000 2,563,020

คาจางเหมาบริการบํารุง
รักษา/ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์สําหรับรถ
ทะเบียนเคลื่อนที่

420,000

คาจางเหมาบริการ
พัฒนาและดูแลระบบ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นเพื่อเขาสูประเทศ
ไทย 4.0

480,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการยาย
ระบบงานทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจํา
ตัวประชาชน

300,000

คาจางเหมาบุคคลภาย
นอกกวาดขยะ

7,400,500

คาเชาทรัพย์สิน 1,384,900 147,600 40,000 1,004,600 474,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

32,000 64,800

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ ฯลฯ

1,934,500 128,000 509,600 510,000 120,000 68,000 16,000

คาประชาสัมพันธ์ทาง
สถานีโทรทัศน์

100,000

คาประชาสัมพันธ์ทาง
สถานีวิทยุ

156,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม 
กระเชาดอกไม และพวง
มาลา

20,000

คาพัฒนาครูอาสา 6,000

คาพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพครู

90,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

839,100 32,000 238,600 195,000 30,000 17,000 4,000

คาสินไหมทดแทน 2,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการยาย
ระบบงานทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจํา
ตัวประชาชน

300,000

คาจางเหมาบุคคลภาย
นอกกวาดขยะ

7,400,500

คาเชาทรัพย์สิน 1,104,000 138,000 36,000 4,329,100

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 136,800

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ ฯลฯ

56,000 232,830 16,000 8,000 3,598,930

คาประชาสัมพันธ์ทาง
สถานีโทรทัศน์

100,000

คาประชาสัมพันธ์ทาง
สถานีวิทยุ

156,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม 
กระเชาดอกไม และพวง
มาลา

20,000

คาพัฒนาครูอาสา 6,000

คาพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพครู

90,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

14,000 54,000 4,000 12,000 1,439,700

คาสินไหมทดแทน 60,000 92,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการใหการ
ศึกษาเพื่อตอตานการใช
ยาเสพติดในสถานศึกษา

100,000

โครงการขับเคลื่อนผูนํา
เด็กและเยาวชนตาม
ศาสตร์พระราชา

100,000

โครงการเขารวมงาน
ชุมชนของลูกเสือทอง
ถิ่นไทย

80,000

โครงการความรวมมือ
ดานการทองเที่ยว
ระหวางภูมิภาค

โครงการคัดเลือก
บุคลากรดีเดนของ
เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

50,000

โครงการเคาท์
ดาว/สวัสดีปีใหม

โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน

300,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการใหการ
ศึกษาเพื่อตอตานการใช
ยาเสพติดในสถานศึกษา

100,000

โครงการขับเคลื่อนผูนํา
เด็กและเยาวชนตาม
ศาสตร์พระราชา

100,000

โครงการเขารวมงาน
ชุมชนของลูกเสือทอง
ถิ่นไทย

80,000

โครงการความรวมมือ
ดานการทองเที่ยว
ระหวางภูมิภาค

150,000 150,000

โครงการคัดเลือก
บุคลากรดีเดนของ
เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

50,000

โครงการเคาท์
ดาว/สวัสดีปีใหม

500,000 500,000

โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน

300,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีนครสุรา
ษฏร์ธานี

100,000

โครงการจัดกิจกรรมการ
ใหบริการสาธารณะเชิง
บูรณาการ เนื่องในวัน
ทองถิ่นไทย "18 มีนา 
วันทองถิ่นไทย

10,000

โครงการจัดกิจกรรมการ
ใหบริการสาธารณะเชิง
บูรณาการเนื่องในวัน
เทศบาล

80,000

โครงการจัดกิจกรรม
ฉลองวันเด็กแหงชาติ

350,000

โครงการจัดแขงขันกีฬา
นักเรียนอนุบาล

โครงการจัด
งาน/กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ/เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว สมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินี
และพระบรมวงศานุวงศ์

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีนครสุรา
ษฏร์ธานี

100,000

โครงการจัดกิจกรรมการ
ใหบริการสาธารณะเชิง
บูรณาการ เนื่องในวัน
ทองถิ่นไทย "18 มีนา 
วันทองถิ่นไทย

10,000

โครงการจัดกิจกรรมการ
ใหบริการสาธารณะเชิง
บูรณาการเนื่องในวัน
เทศบาล

80,000

โครงการจัดกิจกรรม
ฉลองวันเด็กแหงชาติ

350,000

โครงการจัดแขงขันกีฬา
นักเรียนอนุบาล

200,000 200,000

โครงการจัด
งาน/กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ/เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว สมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินี
และพระบรมวงศานุวงศ์

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ-ทอด
ผาป่าและแขงเรือยาว

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

โครงการจัดตั้งศูนย์
เฉพาะกิจชวยเหลือผู
ประสบภัยในชวง
เทศกาล

50,000

โครงการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําปีและ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

70,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น และเพิ่ม
เติม/ เปลี่ยนแปลง

400,000

โครงการจัดอบรมเด็ก
และเยาวชนภาคฤดูรอน

500,000

โครงการจางศึกษาความ
เหมาะสมในการบริหาร
จัดการพื้นที่บึงขุนทะเล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ-ทอด
ผาป่าและแขงเรือยาว

7,000,000 7,000,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

1,250,000 1,250,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม

300,000 300,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

500,000 500,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
เฉพาะกิจชวยเหลือผู
ประสบภัยในชวง
เทศกาล

50,000

โครงการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําปีและ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

70,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น และเพิ่ม
เติม/ เปลี่ยนแปลง

400,000

โครงการจัดอบรมเด็ก
และเยาวชนภาคฤดูรอน

500,000

โครงการจางศึกษาความ
เหมาะสมในการบริหาร
จัดการพื้นที่บึงขุนทะเล

400,000 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชวยลดการติด
เอดส์จากแมสูลูกสภา
กาชาดไทย พระเจา
วรวงศ์เธอ พระองค์เจา
โสมสวลี กรมหมื่นสุทธ
นารีนาถ

200,000

โครงการเชื่อมตอ
โปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
กับสํานักงานทะเบียน
ทองถิ่นเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

100,000

โครงการตลาดนัด 
ตลาดน้ํา บานดอน

200,000

โครงการตลาดสะพาน
โคง 100 ปี

โครงการตํารวจประสาน
โรงเรียน (1 ตํารวจ 1 
โรงเรียน)

30,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

30,000

โครงการถนนคนเดิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชวยลดการติด
เอดส์จากแมสูลูกสภา
กาชาดไทย พระเจา
วรวงศ์เธอ พระองค์เจา
โสมสวลี กรมหมื่นสุทธ
นารีนาถ

200,000

โครงการเชื่อมตอ
โปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
กับสํานักงานทะเบียน
ทองถิ่นเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

100,000

โครงการตลาดนัด 
ตลาดน้ํา บานดอน

200,000

โครงการตลาดสะพาน
โคง 100 ปี

500,000 500,000

โครงการตํารวจประสาน
โรงเรียน (1 ตํารวจ 1 
โรงเรียน)

30,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

30,000

โครงการถนนคนเดิน 250,000 250,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:26:49 หนา : 20/92



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทบทวน จัดทํา 
ปรับปรุง และแกไข
กฎหมายของเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

10,000

โครงการทําหมัน
สุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัย
ในวัด 15 วัดและใน
ชุมชน 70 ชุมชน

โครงการเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีพบชุมชน

400,000

โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน

โครงการบันทึกพิกัด
แผนที่ทางภูมิศาสตร์ 
(GPS) ผูรับเบี้ยผูสูงอายุ
และผูพิการเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

70,000

โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

150,000

โครงการประกวดชุมชน
เขมแข็ง

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทบทวน จัดทํา 
ปรับปรุง และแกไข
กฎหมายของเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

10,000

โครงการทําหมัน
สุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัย
ในวัด 15 วัดและใน
ชุมชน 70 ชุมชน

200,000 200,000

โครงการเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีพบชุมชน

400,000

โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน

30,000 30,000

โครงการบันทึกพิกัด
แผนที่ทางภูมิศาสตร์ 
(GPS) ผูรับเบี้ยผูสูงอายุ
และผูพิการเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

70,000

โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

150,000

โครงการประกวดชุมชน
เขมแข็ง

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประกวด
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี

40,000

โครงการประกัน
คุณภาพภายในสถาน
ศึกษา

100,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาของ
เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

800,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การชําระภาษีทองถิ่น

200,000

โครงการประชุมคณะ
กรรมการประสานงาน
วิชาการการจัดการ
ศึกษาทองถิ่นระดับ
เทศบาล

100,000

โครงการประเมิน
คุณภาพการจัดการ
ศึกษา

300,000

โครงการประเมินผลนัก
เรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

900,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประกวด
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี

40,000

โครงการประกัน
คุณภาพภายในสถาน
ศึกษา

100,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาของ
เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

800,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การชําระภาษีทองถิ่น

200,000

โครงการประชุมคณะ
กรรมการประสานงาน
วิชาการการจัดการ
ศึกษาทองถิ่นระดับ
เทศบาล

100,000

โครงการประเมิน
คุณภาพการจัดการ
ศึกษา

300,000

โครงการประเมินผลนัก
เรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

900,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จ พระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพ รัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

200,000

โครงการปรับปรุงและ
สํารวจขอมูลการจัดทํา
แผนที่ภาษีฯ

300,000

โครงการผลิตและเผย
แพรสื่อประชาสัมพันธ์
ทาง Youtube

48,000

โครงการฝึกอบรมซอม
แผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

50,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพผูวางงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

150,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จ พระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพ รัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

200,000

โครงการปรับปรุงและ
สํารวจขอมูลการจัดทํา
แผนที่ภาษีฯ

300,000

โครงการผลิตและเผย
แพรสื่อประชาสัมพันธ์
ทาง Youtube

48,000

โครงการฝึกอบรมซอม
แผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

50,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพผูวางงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

150,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนากระบวน
การเรียนรูเพื่อสราง
ชุมชนเขมแข็งในการ
พัฒนาชุมชน

500,000

โครงการพัฒนากระบวน
การเรียนรูเพื่อสรางสตรี
เขมแข็งตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

250,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน

80,000

โครงการพัฒนาระบบ
ขอมูลครัวเรือนและ
ชุมชนเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

50,000

โครงการพัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนากระบวน
การเรียนรูเพื่อสราง
ชุมชนเขมแข็งในการ
พัฒนาชุมชน

500,000

โครงการพัฒนากระบวน
การเรียนรูเพื่อสรางสตรี
เขมแข็งตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

250,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน

80,000

โครงการพัฒนาระบบ
ขอมูลครัวเรือนและ
ชุมชนเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

50,000

โครงการพัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดฯ สยามบรมราช
กุมารี

400,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
เครือขายชุมชนคณะ
กรรมการเขตพัฒนา
ชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชนและองค์กรชุมชน
อื่น ๆ

1,360,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพจิตอาสาใน
ชุมชน

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวของกับแผนพัฒนา
ทองถิ่น

350,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

600,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดฯ สยามบรมราช
กุมารี

400,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
เครือขายชุมชนคณะ
กรรมการเขตพัฒนา
ชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชนและองค์กรชุมชน
อื่น ๆ

1,360,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพจิตอาสาใน
ชุมชน

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวของกับแผนพัฒนา
ทองถิ่น

350,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

600,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการ 
สถานประกอบการ ดาน
การทองเที่ยวเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการ
และยกระดับสถาน
ประกอบการจําหนาย
อาหารในเขตเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

700,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

800,000

โครงการแมลูกฟันดี 57,000

โครงการเย็นทั่วหลา 
มหาสงกรานต์

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในชุมชน

80,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:26:49 หนา : 31/92



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการ 
สถานประกอบการ ดาน
การทองเที่ยวเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

250,000 250,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการ
และยกระดับสถาน
ประกอบการจําหนาย
อาหารในเขตเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

700,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

800,000

โครงการแมลูกฟันดี 57,000

โครงการเย็นทั่วหลา 
มหาสงกรานต์

700,000 700,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในชุมชน

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์และ
แกไขปัญหายาเสพติด 
To Be Number One 
(ศูนย์เพื่อนใจวันรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) ของทูล
กระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

200,000

โครงการลดโลกรอนกับ
นครสุราษฎร์ธานี

200,000

โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพ
อส.) เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

250,000

โครงการสงทีมกีฬา 
และกิจกรรม
นันทนาการ ของ
เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานีเขารวมแขงขันกับ
หนวยงานอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์และ
แกไขปัญหายาเสพติด 
To Be Number One 
(ศูนย์เพื่อนใจวันรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) ของทูล
กระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

200,000

โครงการลดโลกรอนกับ
นครสุราษฎร์ธานี

200,000

โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพ
อส.) เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

250,000

โครงการสงทีมกีฬา 
และกิจกรรม
นันทนาการ ของ
เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานีเขารวมแขงขันกับ
หนวยงานอื่นๆ

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงทีมเขารวม
แขงขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นแหงประเทศไทย 
ระดับภาค และระดับ
ประเทศ

โครงการสงทีมโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีเขารวม
แขงขันรายการตาง ๆ

โครงการสงเสริมการใช
จักรยานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในชุมชน

20,000

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมการดําเนินงาน
ของแกนนําสุขภาพ
ชุมชน

96,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมทางศาสนา

โครงการสงเสริม
กิจกรรมและประชา
สัมพันธ์การทองเที่ยว
เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงทีมเขารวม
แขงขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นแหงประเทศไทย 
ระดับภาค และระดับ
ประเทศ

5,000,000 5,000,000

โครงการสงทีมโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีเขารวม
แขงขันรายการตาง ๆ

500,000 500,000

โครงการสงเสริมการใช
จักรยานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในชุมชน

20,000

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมการดําเนินงาน
ของแกนนําสุขภาพ
ชุมชน

96,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมทางศาสนา

10,000 10,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมและประชา
สัมพันธ์การทองเที่ยว
เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

1,000,000 1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพผูสูงอายุใน
ชุมชน

800,000

โครงการสงเสริมธุรการ
ชั้นเรียนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

400,000

โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

200,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาชุมชนตนแบบ
การจัดการตนเองตาม
แบบชีวิตวิถีใหม (New 
Normal) เพื่อการ
จัดการทรัพยากรใน
ชุมชน

400,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเครือ
ขายผูผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพผูสูงอายุใน
ชุมชน

800,000

โครงการสงเสริมธุรการ
ชั้นเรียนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

400,000

โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

200,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาชุมชนตนแบบ
การจัดการตนเองตาม
แบบชีวิตวิถีใหม (New 
Normal) เพื่อการ
จัดการทรัพยากรใน
ชุมชน

400,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเครือ
ขายผูผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชน

150,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาหอสมุดเฉลิมพระ
เกียรติฯ

300,000

โครงการสงเสริมและสง
ทีมเขารวมการแขงขัน
เรือพาย

โครงการสงเสริม
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
พัฒนาชุมชนเมือง

50,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (งานระดับกอน
วัยเรียน-ประถม)

33,485,250

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (งานระดับมัธยม)

49,769,800

โครงการสนับสนุนคาใช
จายเกี่ยวกับทุนการ
ศึกษาสําหรับนักศึกษา 
และการใหความชวย
เหลือนักเรียน

700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชน

150,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาหอสมุดเฉลิมพระ
เกียรติฯ

300,000

โครงการสงเสริมและสง
ทีมเขารวมการแขงขัน
เรือพาย

500,000 500,000

โครงการสงเสริม
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
พัฒนาชุมชนเมือง

50,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (งานระดับกอน
วัยเรียน-ประถม)

33,485,250

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (งานระดับมัธยม)

49,769,800

โครงการสนับสนุนคาใช
จายเกี่ยวกับทุนการ
ศึกษาสําหรับนักศึกษา 
และการใหความชวย
เหลือนักเรียน

700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสรางภูมิคุม
กันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

50,000

โครงการสอบแขงขัน
และพัฒนาคนเกงระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

300,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสรางภูมิคุม
กันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

50,000

โครงการสอบแขงขัน
และพัฒนาคนเกงระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

300,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

399,800 399,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติย
ราชนารี(เงินอุดหนุน)

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม

200,000

โครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพพนักงาน
ครูเทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษา

600,000

โครงการเสริมสราง
พิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู
รับเบี้ยยังชีพ

10,000

โครงการใหความรูดาน
กฎหมายที่เกี่ยวของใน
ชีวิตประจําวัน

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติย
ราชนารี(เงินอุดหนุน)

80,000 80,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม

200,000

โครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพพนักงาน
ครูเทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษา

600,000

โครงการเสริมสราง
พิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู
รับเบี้ยยังชีพ

10,000

โครงการใหความรูดาน
กฎหมายที่เกี่ยวของใน
ชีวิตประจําวัน

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมกฎหมาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล

80,000

โครงการอบรมการใช
เทคโนโลยีและเครื่องมือ
การสื่อสารในยุค
ปัจจุบัน

50,000

โครงการอบรมการผลิต
และใชสื่อการเรียน
การสอน

80,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น

350,000

โครงการอบรมดาน
สุขาภิบาลอาหาร 
สําหรับ  ผูประกอบ
กิจการดานอาหาร และ
ผูสัมผัสอาหาร

150,000

โครงการอบรมผูนํานัก
เรียน

50,000

โครงการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพแกนนํา
สุขภาพชุมชน

1,201,300

โครงการอบรมใหความ
รูดานผังเมือง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมกฎหมาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล

80,000

โครงการอบรมการใช
เทคโนโลยีและเครื่องมือ
การสื่อสารในยุค
ปัจจุบัน

50,000

โครงการอบรมการผลิต
และใชสื่อการเรียน
การสอน

80,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น

350,000

โครงการอบรมดาน
สุขาภิบาลอาหาร 
สําหรับ  ผูประกอบ
กิจการดานอาหาร และ
ผูสัมผัสอาหาร

150,000

โครงการอบรมผูนํานัก
เรียน

50,000

โครงการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพแกนนํา
สุขภาพชุมชน

1,201,300

โครงการอบรมใหความ
รูดานผังเมือง

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 122,000 110,000 45,000 62,000 5,000 1,250,000 10,000

วัสดุการเกษตร 15,000 67,000 556,000

วัสดุการศึกษา 10,000

วัสดุกีฬา 35,000 5,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,442,240 95,000 400,000 860,000 70,000 62,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 200,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 32,000 115,000 72,000 845,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 91,200 22,000 15,000 65,000 10,000 16,000 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 216,000 17,000 13,921,400 523,000 5,000 1,090,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,203,300 545,000 492,500 490,000 150,000 15,759,700

วัสดุดนตรี 5,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 162,000 52,000 27,500 90,000 20,000 49,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 378,900 162,000 165,000 130,000 30,000 1,924,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

203,000 40,000 35,000 950,000 121,000

วัสดุสํานักงาน 2,252,000 400,000 455,000 705,000 80,000 235,000 40,000

วัสดุสํารวจ 21,000

วัสดุอื่น 90,000 80,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 300,000 30,000 115,000 300,000 10,000 220,000

คาบริการโทรศัพท์ 446,000 30,000 50,000 93,000 20,000 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 1,854,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 10,000 10,960,000 250,000 15,000 12,839,000

วัสดุการเกษตร 500,000 5,000 1,143,000

วัสดุการศึกษา 10,000

วัสดุกีฬา 90,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 130,000 20,000 50,000 3,199,240

วัสดุเครื่องดับเพลิง 200,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 105,000 30,000 1,199,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 11,000 18,000 10,000 10,000 273,200

วัสดุงานบานงานครัว 25,000 83,500 40,000 25,000 15,965,900

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,070,000 500,000 10,000 21,220,500

วัสดุดนตรี 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 3,025,000 15,000 15,000 3,480,500

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 576,000 180,000 10,000 3,605,900

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000 29,000 5,000 80,000 1,513,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 950,000 50,000 70,000 5,277,000

วัสดุสํารวจ 25,000 10,000 56,000

วัสดุอื่น 10,000 10,000 190,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,000 40,000 1,000 1,066,000

คาบริการโทรศัพท์ 72,000 10,000 724,000

คาบริการไปรษณีย์ 1,854,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

1,680,100 35,000 151,600 129,600 30,000 205,000

คาไฟฟ้า 3,515,000 500,000 670,000 500,000 48,000 290,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสราง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์อื่น

IP Phone 2 Sip 
Accout 2.3” LCD 
2*100 MBPS Post, 
POE รุน KX-HDV 130 
XB

25,000

Power Amplifier 
กําลังขับไมนอยกวา 
100 Watt

10,000

กลองดิจิทัล พรอมเลนส์ 55,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

12,000 59,000 30,000 2,332,300

คาไฟฟ้า 250,000 630,000 1,000 6,404,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสราง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์อื่น

IP Phone 2 Sip 
Accout 2.3” LCD 
2*100 MBPS Post, 
POE รุน KX-HDV 130 
XB

25,000

Power Amplifier 
กําลังขับไมนอยกวา 
100 Watt

10,000

กลองดิจิทัล พรอมเลนส์ 55,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

กลองถายภาพระบบ
ดิจิตอล

180,000

กลองสําหรับการประชุม 
Video Conference

498,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
in One สําหรับงาน
ประมวลผล

1,886,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา
หรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ต แบบที่ 1

440,000

เครื่องจักรกลชุดเรือขุด
ลอกแหลงน้ําและกําจัด
วัชพืช

12,000,000

เครื่องบันทึกขอมูลการ
เดินทางของรถ (GPS)

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวนชนิดแขวน 
(ระบบ Inverter)

170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

กลองถายภาพระบบ
ดิจิตอล

180,000

กลองสําหรับการประชุม 
Video Conference

498,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
in One สําหรับงาน
ประมวลผล

1,886,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา
หรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

60,000 60,000

เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ต แบบที่ 1

440,000

เครื่องจักรกลชุดเรือขุด
ลอกแหลงน้ําและกําจัด
วัชพืช

12,000,000

เครื่องบันทึกขอมูลการ
เดินทางของรถ (GPS)

12,000 12,000

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวนชนิดแขวน 
(ระบบ Inverter)

170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

15,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 237,000 32,000

โครงการติดตั้งจอ LED 
Full color บริเวณแยก
วัดโพธาวาส

3,850,000

ชุดไมค์ลอยไรสาย แบบ
มือถือคู

11,800

ตูชาร์ตแท็บเล็ต 45,000

ตูเย็น 24,500

ตูสําหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์แบบที่ 3 (ขนาด 
42 U)

130,000

ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ ขนาด 
19 นิ้ว 9U

16,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์พรอม
เกาอี้

373,400

ถังขยะคอนเทนเนอร์ 4,400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

15,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 11,600 280,600

โครงการติดตั้งจอ LED 
Full color บริเวณแยก
วัดโพธาวาส

3,850,000

ชุดไมค์ลอยไรสาย แบบ
มือถือคู

11,800

ตูชาร์ตแท็บเล็ต 45,000

ตูเย็น 24,500

ตูสําหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์แบบที่ 3 (ขนาด 
42 U)

130,000

ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ ขนาด 
19 นิ้ว 9U

16,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์พรอม
เกาอี้

373,400

ถังขยะคอนเทนเนอร์ 4,400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ถังบรรจุมูลฝอยแบบขอ
เกี่ยว

1,900,000

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV

27,700

รถขุดตีนตะขาบ

รถขุดไฮดรอลิกตีน
ตะขาบ

9,466,000

รถขุดไฮดรอลิกลอยาง 6,500,000

รถบรรทุก (ดีเซล)

รถยนต์บรรทุกขยะติด
เชื้อ

2,000,000

รถยนต์บรรทุกขยะมูล
ฝอยแบบถัง
คอนเทนเนอร์

4,500,000

รถยนต์บรรทุกมูลฝอย
แบบขอเกี่ยวถัง

9,000,000

ระบบตูสาขาอัตโนมัติ 
แบบ IP PBX

120,000

ลําโพง 4 นิ้ว 2 ทาง 
กําลังขับ 50 Watt

3,000

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1

24,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ถังบรรจุมูลฝอยแบบขอ
เกี่ยว

1,900,000

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV

27,700

รถขุดตีนตะขาบ 2,300,000 2,300,000

รถขุดไฮดรอลิกตีน
ตะขาบ

9,466,000

รถขุดไฮดรอลิกลอยาง 6,500,000

รถบรรทุก (ดีเซล) 854,000 854,000

รถยนต์บรรทุกขยะติด
เชื้อ

2,000,000

รถยนต์บรรทุกขยะมูล
ฝอยแบบถัง
คอนเทนเนอร์

4,500,000

รถยนต์บรรทุกมูลฝอย
แบบขอเกี่ยวถัง

9,000,000

ระบบตูสาขาอัตโนมัติ 
แบบ IP PBX

120,000

ลําโพง 4 นิ้ว 2 ทาง 
กําลังขับ 50 Watt

3,000

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1

24,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ ขนาด 24 ชอง 
แบบที่ 2

21,000

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบสาย 
ขนาด 24 ชอง

130,000

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไรสาย 
(Access Point) แบบที่ 
1

16,200

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไรสาย 
(Access Point) แบบที่ 
2

276,000

อุปกรณ์ป้องกันเครือ
ขาย (Next 
Generation Firewall) 
แบบที่1

240,000

อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บ
ขอมูลภายนอก 
(External Storage) 4 
ชอง

65,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ ขนาด 24 ชอง 
แบบที่ 2

21,000

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบสาย 
ขนาด 24 ชอง

130,000

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไรสาย 
(Access Point) แบบที่ 
1

16,200

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไรสาย 
(Access Point) แบบที่ 
2

276,000

อุปกรณ์ป้องกันเครือ
ขาย (Next 
Generation Firewall) 
แบบที่1

240,000

อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บ
ขอมูลภายนอก 
(External Storage) 4 
ชอง

65,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

โครงการกอสรางหอ
นาฬิกา

โครงการกอสรางอาคาร
จอดรถสํานักงาน
เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

โครงการขยายเขตระบบ
จําหนายเพื่อจายกระแส
ไฟฟ้า พรอมติดตั้ง
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 
อาคารธาราบําบัด 
เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

โครงการติดตั้งวางทอ
ประปา อาคารธารา
บําบัด เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

โครงการปรับปรุง
สะพานลอย ถนนตลาด
ใหม บริเวณหนา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

100,000 100,000

โครงการกอสรางหอ
นาฬิกา

6,800,000 6,800,000

โครงการกอสรางอาคาร
จอดรถสํานักงาน
เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

50,000,000 50,000,000

โครงการขยายเขตระบบ
จําหนายเพื่อจายกระแส
ไฟฟ้า พรอมติดตั้ง
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 
อาคารธาราบําบัด 
เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

800,000 800,000

โครงการติดตั้งวางทอ
ประปา อาคารธารา
บําบัด เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

660,000 660,000

โครงการปรับปรุง
สะพานลอย ถนนตลาด
ใหม บริเวณหนา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

200,000 200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนกาญจน
วิถีขางศูนย์ฮอนดา

38,030

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนคลอง
ฉนาก และซอยยอย

783,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนชนเกษม 
47 แยกขวาแรก

97,830

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนดอนนก 
31 หลังโรงซีอิ๊ว

79,240

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนดอนนก 
36 หลังตลาดดอนนก

43,740

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนประชารัฐ 
9/1

95,940

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนพอขุน
ทะเล 22

101,690
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนกาญจน
วิถีขางศูนย์ฮอนดา

38,030

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนคลอง
ฉนาก และซอยยอย

783,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนชนเกษม 
47 แยกขวาแรก

97,830

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนดอนนก 
31 หลังโรงซีอิ๊ว

79,240

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนดอนนก 
36 หลังตลาดดอนนก

43,740

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนประชารัฐ 
9/1

95,940

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนพอขุน
ทะเล 22

101,690
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนเลี่ยง
เมืองทางเขาโรงเรียน
สุราษฎร์ธานี 2 (ราน
สลักหิน)

61,820

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนวัดโพธิ์ 
31 ซอย 6 แยกซาย 2

81,600

โครงการขยายเขตระบบ
จําหนายเพื่อจายกระแส
ไฟฟ้าและหมอแปลง
ไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ 
ใหอาคารวัสดุ ซอยโกเต
ง ตําบลวัดประดู อําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

918,600

โครงการเงินอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการแปรรูป
และถนอม
อาหาร/ชุมชนทาแขก

70,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
การประกอบอาหารเชา
และเครื่องดื่ม (ชา 
กาแฟโบราณ และ
อื่นๆ)/ชุมชนหนาดาน

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนเลี่ยง
เมืองทางเขาโรงเรียน
สุราษฎร์ธานี 2 (ราน
สลักหิน)

61,820

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนวัดโพธิ์ 
31 ซอย 6 แยกซาย 2

81,600

โครงการขยายเขตระบบ
จําหนายเพื่อจายกระแส
ไฟฟ้าและหมอแปลง
ไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ 
ใหอาคารวัสดุ ซอยโกเต
ง ตําบลวัดประดู อําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

918,600

โครงการเงินอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการแปรรูป
และถนอม
อาหาร/ชุมชนทาแขก

70,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
การประกอบอาหารเชา
และเครื่องดื่ม (ชา 
กาแฟโบราณ และ
อื่นๆ)/ชุมชนหนาดาน

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสงเสริมอาชีพ
เลี้ยงปูนา-กุงแมน้ํา-หอย
ขมในบอซีเมนต์/ชุมชน
ตลาดลาง

100,000

โครงการอุดหนุนปลูก
ผักคอนโดเกษตร
อินทรีย์ (ตอเนื่องปี 
64)/ชุมชนปากน้ํา

60,000

โครงการอุดหนุนฝึก
อบรมการทําเครื่องมือ
ประมงชายฝั่ง (ตอเนื่อง
ปี 64)/ชุมชนบางกุง

100,000

โครงการอุดหนุนฝึก
อบรมการทําเครื่องมือ
ประมงชายฝั่ง/ชุมชน
หาดตายวง

80,000

โครงการอุดหนุนฝึก
อบรมการเลี้ยงหอย
ขม/กุงฝอย / ชุมชนบาง
กุง 2

86,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมการจัดระเบียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถี
ใหม (New Normal) 
ชุมชนกาญจนวิถีรวมใจ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสงเสริมอาชีพ
เลี้ยงปูนา-กุงแมน้ํา-หอย
ขมในบอซีเมนต์/ชุมชน
ตลาดลาง

100,000

โครงการอุดหนุนปลูก
ผักคอนโดเกษตร
อินทรีย์ (ตอเนื่องปี 
64)/ชุมชนปากน้ํา

60,000

โครงการอุดหนุนฝึก
อบรมการทําเครื่องมือ
ประมงชายฝั่ง (ตอเนื่อง
ปี 64)/ชุมชนบางกุง

100,000

โครงการอุดหนุนฝึก
อบรมการทําเครื่องมือ
ประมงชายฝั่ง/ชุมชน
หาดตายวง

80,000

โครงการอุดหนุนฝึก
อบรมการเลี้ยงหอย
ขม/กุงฝอย / ชุมชนบาง
กุง 2

86,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมการจัดระเบียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถี
ใหม (New Normal) 
ชุมชนกาญจนวิถีรวมใจ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนสง
เสริมการจัดระเบียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถี
ใหม (New Normal) 
ชุมชนทากูบ

100,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมการจัดระเบียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถี
ใหม (New Normal) 
ชุมชนวัดโพธาวาส

100,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมการจัดระเบียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถี
ใหม (New Normal) 
ชุมชนสิริศุข

100,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมการประดิษฐ์
ดอกไมจากผา/ชุมชน
มณฑลทหารบกที่ 45

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพกระเป๋าผา
ลดโลกรอน/ชุมชนกรม
ทหารราบที่ 25

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนสง
เสริมการจัดระเบียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถี
ใหม (New Normal) 
ชุมชนทากูบ

100,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมการจัดระเบียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถี
ใหม (New Normal) 
ชุมชนวัดโพธาวาส

100,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมการจัดระเบียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถี
ใหม (New Normal) 
ชุมชนสิริศุข

100,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมการประดิษฐ์
ดอกไมจากผา/ชุมชน
มณฑลทหารบกที่ 45

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพกระเป๋าผา
ลดโลกรอน/ชุมชนกรม
ทหารราบที่ 25

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพกระเป๋าผา
และหมวกบัค
เก็ต/ชุมชนพวงเพชร
พัฒนา

78,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการคัดแยก
ขยะและผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากขยะ/ชุมชนวัดโพ
ธาวาส

100,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการตัดเย็บ
กระเป๋าผาลดโลก
รอน/ชุมชนเปี่ยมสุข

65,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการตัดเย็บ
กระเป๋าแฮนด์เมด
/ชุมชนเพชรวิลลา

78,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการตัดเย็บ
หมวกและ
กระเป๋า/ชุมชนกาญจน
วิถีรวมใจ

85,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพกระเป๋าผา
และหมวกบัค
เก็ต/ชุมชนพวงเพชร
พัฒนา

78,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการคัดแยก
ขยะและผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากขยะ/ชุมชนวัดโพ
ธาวาส

100,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการตัดเย็บ
กระเป๋าผาลดโลก
รอน/ชุมชนเปี่ยมสุข

65,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการตัดเย็บ
กระเป๋าแฮนด์เมด
/ชุมชนเพชรวิลลา

78,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการตัดเย็บ
หมวกและ
กระเป๋า/ชุมชนกาญจน
วิถีรวมใจ

85,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทํา
เกษตรอินทรีย์และปลูก
พืชสมุนไพร(ตอเนื่องปี 
2564)/ชุมชนหนาสนาม
กีฬา

77,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําขนม
ไทยและอาหารพื้น
บาน/ชุมชนวัดทาทอง

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําขนม
และเบเกอรี่/ชุมชนไทย
สมุทร

73,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําของที่
ระลึกและของชํารวย 
(ตอเนื่องปี 64)/ชุมชน
บางกุง 1

58,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําไข
เค็ม/ชุมชนทุงนอย

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทํา
เกษตรอินทรีย์และปลูก
พืชสมุนไพร(ตอเนื่องปี 
2564)/ชุมชนหนาสนาม
กีฬา

77,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําขนม
ไทยและอาหารพื้น
บาน/ชุมชนวัดทาทอง

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําขนม
และเบเกอรี่/ชุมชนไทย
สมุทร

73,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําของที่
ระลึกและของชํารวย 
(ตอเนื่องปี 64)/ชุมชน
บางกุง 1

58,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําไข
เค็ม/ชุมชนทุงนอย

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําไข
เค็มและแปรรูป/ชุมชน
มะขามเตี้ย

70,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําเครื่อง
แกงปักษ์ใต/ชุมชน
ยานยาว

70,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําถุงผา
อเนกประสงค์ (ตอยอด
ปีงบประมาณ 
2564)/ชุมชนบานบาง
ใหญ

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทํา
น้ําพริกสูตรตางๆ/ชุมชน
หนาคาย อส.

65,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทํา
ผลิตภัณฑ์
จักสาน/ชุมชนตลาด
ใหม-ดอนนก

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําไข
เค็มและแปรรูป/ชุมชน
มะขามเตี้ย

70,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําเครื่อง
แกงปักษ์ใต/ชุมชน
ยานยาว

70,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําถุงผา
อเนกประสงค์ (ตอยอด
ปีงบประมาณ 
2564)/ชุมชนบานบาง
ใหญ

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทํา
น้ําพริกสูตรตางๆ/ชุมชน
หนาคาย อส.

65,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทํา
ผลิตภัณฑ์
จักสาน/ชุมชนตลาด
ใหม-ดอนนก

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําผามัด
ยอม (ผาพันคอ,เสื้อ,ผา
คลุมไหล)/ชุมชนฝั่งบาง
ใบไม

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําผามัด
ยอม/ชุมชนเคหะชุมชน

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําผามัด
ยอม/ชุมชนในลึก

100,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําผามัด
ยอม/ชุมชนรวมเพชร
สามัคคี

100,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําผามัด
ยอม/ชุมชนศรีธานี-ยาง
งาม

100,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําผามัด
ยอม/ชุมชนหนองบัว

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําผามัด
ยอม (ผาพันคอ,เสื้อ,ผา
คลุมไหล)/ชุมชนฝั่งบาง
ใบไม

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําผามัด
ยอม/ชุมชนเคหะชุมชน

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําผามัด
ยอม/ชุมชนในลึก

100,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําผามัด
ยอม/ชุมชนรวมเพชร
สามัคคี

100,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําผามัด
ยอม/ชุมชนศรีธานี-ยาง
งาม

100,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําผามัด
ยอม/ชุมชนหนองบัว

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําผามัด
ยอม/ชุมชนออมคาย
วิภาวดีรังสิต

53,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําผามัด
ยอมจากวัสดุ
ธรรมชาติ/ชุมชนเสรีพล

100,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําลูก
แป้งและผลิตภัณฑ์แปร
รูป (ขาวหมาก,หัวเชื้อ
หมักสุรา,หัวเชื้อ
ไวน์)/ชุมชนราษฎร์อุทิศ

90,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําเสื้อ
ผามัดยอม/ชุมชนวัง
เพชร

70,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําเหยื่อ
ตกปลาดวยน้ํา
ยางพารา/ชุมชนตลาด
เกษตร2

75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําผามัด
ยอม/ชุมชนออมคาย
วิภาวดีรังสิต

53,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําผามัด
ยอมจากวัสดุ
ธรรมชาติ/ชุมชนเสรีพล

100,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําลูก
แป้งและผลิตภัณฑ์แปร
รูป (ขาวหมาก,หัวเชื้อ
หมักสุรา,หัวเชื้อ
ไวน์)/ชุมชนราษฎร์อุทิศ

90,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําเสื้อ
ผามัดยอม/ชุมชนวัง
เพชร

70,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทําเหยื่อ
ตกปลาดวยน้ํา
ยางพารา/ชุมชนตลาด
เกษตร2

75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทํา
อาหารพื้นบานและ
น้ําพริก/ชุมชนวัดหนา
เมือง

140,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการประกอบ
อาหารเชาและขนมพื้น
เมือง/ชุมชนดงตาล

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการประกอบ
อาหารพื้นบานและ
น้ําพริก/ชุมชนตลาด
หนาศูนย์สรางทาง

56,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการปลูกพืช
เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน
เมือง/ชุมชนเสม็ดเรียง

90,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการปักเลื่อม, 
ปักมุกผาปาเต๊ะ/ชุมชน
สหกรณ์ครู

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการทํา
อาหารพื้นบานและ
น้ําพริก/ชุมชนวัดหนา
เมือง

140,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการประกอบ
อาหารเชาและขนมพื้น
เมือง/ชุมชนดงตาล

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการประกอบ
อาหารพื้นบานและ
น้ําพริก/ชุมชนตลาด
หนาศูนย์สรางทาง

56,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการปลูกพืช
เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน
เมือง/ชุมชนเสม็ดเรียง

90,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการปักเลื่อม, 
ปักมุกผาปาเต๊ะ/ชุมชน
สหกรณ์ครู

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการผลิต
บรรจุภัณฑ์วัสดุ
ธรรมชาติ (ตอเนื่องปี 
64) /ชุมชนวัดไทร

85,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการผลิต
อาหารและแปรรูป
อาหารทะเล/ชุมชนวัด
กลางใหม

100,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการเพนท์ผา
ปาเต๊ะ/ชุมชนโพหวาย

107,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการเพาะ
และขยายพันธุ์ไม
ประดับ/ชุมชนแหลม
ทราย

70,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการเพาะเห็ด
ฟาง/ชุมชนศรีธานี

75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการผลิต
บรรจุภัณฑ์วัสดุ
ธรรมชาติ (ตอเนื่องปี 
64) /ชุมชนวัดไทร

85,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการผลิต
อาหารและแปรรูป
อาหารทะเล/ชุมชนวัด
กลางใหม

100,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการเพนท์ผา
ปาเต๊ะ/ชุมชนโพหวาย

107,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการเพาะ
และขยายพันธุ์ไม
ประดับ/ชุมชนแหลม
ทราย

70,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการเพาะเห็ด
ฟาง/ชุมชนศรีธานี

75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑ์กระจูด 
(ตอเนื่องปี 
2564)/ชุมชนตลาดดอน
นก

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการเลี้ยงไก
ไขและไกเนื้อ (ตอเนื่อง
ปี 64)/ชุมชนบานบาง
หลา

86,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการเลี้ยงไก
ไขและไกเนื้อ/ชุมชน ร
.25พัน 3

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการเลี้ยงปลา
ในกระชัง/ชุมชนหลัง
คลัง

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพเกษตร
อินทรีย์ผสม
ผสาน/ชุมชนเมตตา
ธรรม

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑ์กระจูด 
(ตอเนื่องปี 
2564)/ชุมชนตลาดดอน
นก

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการเลี้ยงไก
ไขและไกเนื้อ (ตอเนื่อง
ปี 64)/ชุมชนบานบาง
หลา

86,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการเลี้ยงไก
ไขและไกเนื้อ/ชุมชน ร
.25พัน 3

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพการเลี้ยงปลา
ในกระชัง/ชุมชนหลัง
คลัง

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพเกษตร
อินทรีย์ผสม
ผสาน/ชุมชนเมตตา
ธรรม

80,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  15:26:50 หนา : 84/92



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพเกษตร
อินทรีย์วิถีชุมชน (ตอ
เนื่องปี 64)/ชุมชนบาง
กุง 3

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพเกษตร
อินทรีย์วิถีชุมชน
เมือง/ชุมชนบานบาง
ทอง

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพเกษตร
อินทรีย์อยาง
ยั่งยืน/ชุมชนลูกเสือการุ
ณราษฎร์

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพงานสกรีน
และเพนท์ผาบา
ติก/ชุมชนตาปี

95,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพชางติดตั้ง
ระบบบําบัดน้ําเสียดวย
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ตามแนวพระราช
ดําริ/ชุมชนสิริศุข

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพเกษตร
อินทรีย์วิถีชุมชน (ตอ
เนื่องปี 64)/ชุมชนบาง
กุง 3

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพเกษตร
อินทรีย์วิถีชุมชน
เมือง/ชุมชนบานบาง
ทอง

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพเกษตร
อินทรีย์อยาง
ยั่งยืน/ชุมชนลูกเสือการุ
ณราษฎร์

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพงานสกรีน
และเพนท์ผาบา
ติก/ชุมชนตาปี

95,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพชางติดตั้ง
ระบบบําบัดน้ําเสียดวย
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ตามแนวพระราช
ดําริ/ชุมชนสิริศุข

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพตัดเย็บ
กระเป๋าผาปาเต๊ะ/ชุมชน
เสรีไท

78,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพทําเครื่องมือ
ประมงชายฝั่ง/ชุมชน
คลองฉนาก

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพปลูกผักสวน
ครัวเกษตรอินทรีย์ ตาม
ศาสตร์พระราชา/ชุมชน
หลังอาชีวะ

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพปลูกพืช
เกษตรอินทรีย์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง/ชุมชนคายวิภาวดี
รังสิต

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพผลิตภัณฑ์
สมุนไพร/ชุมชนหนา
ศาลากลาง

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพตัดเย็บ
กระเป๋าผาปาเต๊ะ/ชุมชน
เสรีไท

78,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพทําเครื่องมือ
ประมงชายฝั่ง/ชุมชน
คลองฉนาก

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพปลูกผักสวน
ครัวเกษตรอินทรีย์ ตาม
ศาสตร์พระราชา/ชุมชน
หลังอาชีวะ

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพปลูกพืช
เกษตรอินทรีย์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง/ชุมชนคายวิภาวดี
รังสิต

80,000

โครงการอุดหนุนสง
เสริมอาชีพผลิตภัณฑ์
สมุนไพร/ชุมชนหนา
ศาลากลาง

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันสําหรับ โรงเรียนบาน
บางใหญ

1,323,000

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันสําหรับโรงเรียนบาน
โพหวาย

1,789,200

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันสําหรับโรงเรียนบาน
สันติสุข

659,400

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันสําหรับโรงเรียนบาน
สุชน

403,200

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันสําหรับโรงเรียนวัด
กลางใหม

1,020,600

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันสําหรับโรงเรียนวัด
ทาทอง

1,117,200

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันสําหรับโรงเรียนวัด
โพธิ์นิมิต

1,869,000

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันสําหรับโรงเรียน
อนุบาลสุราษฎร์ธานี

7,350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันสําหรับ โรงเรียนบาน
บางใหญ

1,323,000

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันสําหรับโรงเรียนบาน
โพหวาย

1,789,200

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันสําหรับโรงเรียนบาน
สันติสุข

659,400

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันสําหรับโรงเรียนบาน
สุชน

403,200

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันสําหรับโรงเรียนวัด
กลางใหม

1,020,600

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันสําหรับโรงเรียนวัด
ทาทอง

1,117,200

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันสําหรับโรงเรียนวัด
โพธิ์นิมิต

1,869,000

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันสําหรับโรงเรียน
อนุบาลสุราษฎร์ธานี

7,350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนมัสยิดอีกอมาตุล
อิสลาม

อุดหนุนมูลนิธิกุศล
ศรัทธา

อุดหนุนมูลนิธิมุทิตาจิต
ธรรมสถาน

รวม 219,424,200 147,178,140 31,190,900 315,289,580 68,513,160 10,918,400 198,414,730 14,376,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนมัสยิดอีกอมาตุล
อิสลาม

400,000 400,000

อุดหนุนมูลนิธิกุศล
ศรัทธา

100,000 100,000

อุดหนุนมูลนิธิมุทิตาจิต
ธรรมสถาน

100,000 100,000

รวม 24,935,000 126,080,790 10,448,700 3,230,300 1,170,000,000
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 57,201,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 32,201,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 28,000,000 บาท

เทาปที่แลว โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือน
ตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 เป็นเกณฑ์

กําไรจากการจําหนายทรัพย์หลุดจํานํา จํานวน 4,000,000 บาท

มากกวาปที่แลว โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพย์หลุดในปที่
ผานมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบี้ย รวม 200,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 200,000 บาท

มากกวาปที่แลว โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต
เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 เป็นเกณฑ์

รายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 1,000 บาท

เทาปที่แลว เป็นรายไดเบ็ดเตล็ดตางๆ ที่ไมเขาลักษณะรายรับ
หมวดอื่นๆ

รายได้อื่น  เป็นเงิน 25,000,000 บาท
เงินทํานุบํารุงทองถิ่น รอยละ 30 จํานวน 7,500,000 บาท

เงินทํานุบํารุงทองถิ่น 30%

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล รอยละ 50 จํานวน 12,500,000 บาท

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50%

บําเหน็จรางวัล รอยละ 20 จํานวน 5,000,000 บาท

บําเหน็จรางวัล 20%

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  33,363,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 1,700,000 บาท

งบกลาง รวม 1,700,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งกู้ยืมจากธนาคาร เช่น เงิน
กู้, เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร, ตั๋วสัญญาใช้เงิน ฯลฯ

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนคําชําระดอกเบี้ยเงินกู้เงินยืมเงินสะสมเทศบาล ให้แก่
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยจ่ายเปนเงินช่วยเหลือพัฒนาท้อง
ถิ่นเปนกรณีพิเศษ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 600,000 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเปนพนักงาน
สถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา

งบบุคลากร  เป็นเงิน 3,110,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,110,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างประจํา ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลฯ

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 2,879,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,490,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลฯ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานสถาน
ธนานุบาลฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงานสถาน
ธนานุบาลฯ และครอบครัวที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาลได้ตามระเบียบฯ

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทน ให้แก่นายกเทศมนตรี, ผู้ตรวจการสถาน
ธนานุบาลฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาลฯ และ
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการตรวจสอบทรัพย์รับจํานํา

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเงินสมทบ ให้แก่พนักงานสถานธนานุ
บาลฯ 10% จากค่าจ้างประจําที่ได้รับแต่ละเดือน

ค่าอาหาร จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าอาหารประจําวันทําการ ให้แก่พนักงานสถานธนา
นุบาลฯ

ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยเลี้ยง ให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้
ดําเนินการจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานสถาน
ธนานุบาลฯ

ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง
สุดของตําแหน่งให้แก่ พนักงานสถานธนานุบาลฯ

ค่าใช้สอย รวม 819,000 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 509,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 369,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เช่น กําจัด
ปลวก ค่าถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ฯลฯ
2. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงานสถานธนานุ
บาล จํานวน 185,000 บาท
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
 2.1.1 เครื่อง FILE SERVER (ระบบงานบัญชี) จํานวน 1 เครื่อง
  -Intel Core i7 3.6 GHz,DDR4 8 GB.,SSD 240 GB., พร้อม
จอ LCD 19.5" 
 2.1.2 เครื่อง PC WORKSTATION (สําหรับพนักงานเขียนตั๋ว) 2
 เครื่อง
  -Intel Core i7 3.6 GHz,DDR4 8 GB.,SSD 240 GB., พร้อม
จอ LCD 19.5"
 2.1.3 อุปกรณ์
 -เครื่องอ่านบาร์โค๊ดชนิดมือถือ 2 เครื่อง
 -SWITCH HUB 16 PORT 10/100/1000 ETHERNET 
จํานวน 1 เครื่อง
 -PRINT SERVER 1 PORT จํานวน 2 เครื่อง
 -เครื่องพิมพ์ DOT MATRIX (สําหรับพิมพ์ตั๋วจํานํา) จํานวน 1
 เครื่อง
 -เครื่องพิมพ์ DOT MATRIX (สําหรับพิมพ์ใบเสร็จ) จํานวน 1
 เครื่อง
 -เครื่องพิมพ์ LASER (สําหรับพิมพ์เอกสาร) จํานวน 1 เครื่อง
 -เครื่องพิมพ์ INKJET (สําหรับพิมพ์
เอกสาร) สามารถ PRINT/SCAN/COPY/FAX จํานวน 1 เครื่อง
2.2 ระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูล
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 -MICROSOFT WINDOW 10 PRO หรือสูงกว่า 1 ชุด
 -MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSNIESS 2019 หรือสูง
กว่า 1 ชุด
 -MICROSOFT WINDOW 10 HOME หรือสูงกว่า 2 ชุด
 -โปรแกรมฐานข้อมูล MICROSOFT SQL SERVER 1 ชุด
 -โปรแกรมคิดต่อฐาน
ข้อมูล MICROSOFT SQL SERVER NATIVE CLIENT  2 ชุด
 -โปรแกรมป้องกันไวรัส 3 USER 1 ชุด
2.3 เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ SMART CARD  2 เครื่อง
2.4 เครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง 2 เครื่อง
2.5 ระบบไฟฟ้า
 -เครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า (UPS 800VA) 3 เครื่อง
2.6 ระบบสํารองข้อมูล
 -HARDDISK EXTERNAL USB  3.0 1 TB 1 เครื่อง
2.7 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุบาล และระบบ
งานบัญชีแบบเต็มรูปแบบ 1 ระบบ
3. ค่าเช่าระบบกล้องวงจรปด จํานวน 34,000 บาท
3.1. DVR 16 Ch 1080P Full HD Set ระยะเวลา 1 ปี
 -HD DVR 1080P 16Ch.  จํานวน 1 เครื่อง
 -Harddisk for CCTV 4 TB (ดูย้อนหลังได้ 10-15 วัน) จํานวน 1
 ตัว
 -CAMERA 2 Megapixel 108OP WDR Bullet จํานวน 4 ตัว
 -CAMERA 2 Megapixel 108OP WDR Dome จํานวน 8 ตัว
 -CCTV Adaptor 12V 1A จํานวน 12 ตัว
 -UPS 1000VA for CCTV จํานวน 1 เครื่อง
 -ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ จํานวน 1 ตู้
 -UPS 1000VA for CCTV 1 ตัว
 -ติดตั้งเดินสายกล้องวงจรปดพร้อมระบบออนไลน์ จํานวน 3 จุด
 -Installation & Maintenance Service จํานวน 1 ปี

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําของสถานธนานุ
บาล ฯ
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ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าอากรแสตมปในการจัดทํา
สัญญาเงินกู้, ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่า
ธรรมเนียมการซื้อตั่วแลกเงิน และอื่นๆ ฯลฯ

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าเบี้ยประกันต่างๆ ของ
สถานธนานุบาลฯ

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถานธนานุบาลฯ

ค่าวารสาร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าวารสารต่างๆ ของสถานธนานุบาลฯ

ค่าสอบบัญชี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตรวจสอบบัญชี  ให้แก่สํานักงานการตรวจเงินแผ่น
ดิน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคลผู้มา
เยือนสถานธนานุบาลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดประชุมสัม
นา ค่าจัดกิจกรรมในวันระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลฯ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 190,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของสถาน
ธนานุบาลฯ

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ซ่อมแซม
ทรัพย์หลุดจํานํา และซ่อมแซมทรัพย์รับจํานําซึ่งชํารุดเพราะการ
เก็บรักษาของสถานธนานุบาลฯ
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ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคาร และบริเวณภาย
นอกอาคารสถานธนานุบาลฯ ที่จัดเปนสิ่งก่อสร้างของสถานธนานุ
บาลฯ

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเครื่องเขียน,แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าน้ําดื่ม ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าใช้จ่ายในวันระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลฯ และ
อื่นๆ ที่จําเปน และไม่สามารถจัดประเภทวัสดุใดได้แล้ว        

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และค่าบริการตรวจ
เช็คระบบไฟฟ้าของสถานธนานุบาลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าถังขยะ เข่ง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้ว ไม้ขน
ไก่ ผงซักฟอก น้ํายาล้างจาน กระดาษชําระ ฯลฯ ของสถานธนานุ
บาลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก
อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ ของสถานธนานุบาลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน ถ่าน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าแผ่นป้ายโฆษณา แผ่นป้ายสถิติต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 230,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้า ของสถานธนานุบาลฯ
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปา ของสถานธนานุบาลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ ของสถานธนานุบาลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าแสตมป ค่าจัดส่งเอกสารและหนังสือต่างๆ ของ
สถานธนานุบาลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อ
สารอื่นๆ และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้บริการดังกล่าว และค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งบลงทุน  เป็นเงิน 474,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 474,000 บาท

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จํานวน 474,000 บาท

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานธนานุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี จํานวน 474,000 บาท
    เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างปรับปรุงสถานธนานุบาลฯ โดยทําการ
ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 12.00 ม. และราง
ระบายน้ําขนาดกว้าง  0.40 ม.  ยาว  77.70 ม. (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 25,200,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,200,000 บาท

ค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการ ให้แก่ สํานักงาน จ.ส.ท.

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 7,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินทํานุบํารุงท้องถิ่นร้อยละ 30% ของกําไร
สุทธิ ปี 2564 ให้แก่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 12,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบทุนดําเนินการร้อยละ 50% ของเงินกําไร
สุทธิ ปี 2564 ให้แก่ สถานธนานุบาลฯ
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บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินบําเหน็จรางวัลร้อยละ 20% ของกําไร
สุทธิ ปี 2564 ให้แก่หน่วยงาน, พนักงานสถานธนานุบาลฯ, และผู้
สมควรได้รับเงินรางวัลประจําปี
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