สารบัญ
หน้า
คาแถลง
คาแถลง : รายละเอียดคาแถลง
คาแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ
คาแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
คาแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ
สถานธนานุบาล
บันทึกหลักการและเหตุผล
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งานจราจร
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

คาแถลง 1/6
คาแถลง 3/6
คาแถลง 4/6
คาแถลง 5/6

บันทึกหลักการฯ 1/15
บันทึกหลักการฯ 2/15
บันทึกหลักการฯ 14/15
รายงานฯ 1/4
1/5
1/186

1/239
5/239
27/239
31/239
40/239
41/239
46/239
51/239
55/239
58/239
79/239
102/239

-2แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งานสวนสาธารณะ
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
งานบาบัดน้าเสีย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด
งานโรงฆ่าสัตว์

108/239
112/239
130/239
136/239
138/239
147/239
152/239
156/239
167/239
172/239
194/239
202/239
208/239
214/239
217/239
227/239
231/239
234/239

-3เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ
สถานธนานุบาล : สถานธนานุบาล
รายรับ
รายจ่าย
----------------------------------------

1/92

1/1
1/8

ส่วนที่ 1
ค แถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
เทศบ ลนครสุร ษฎร์ธ นี
เภ เมื งสุร ษฎร์ธ นี จง วดสุร ษฎร์ธ นี

คาแถลงงบประมาณ
ประ อบงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจาปต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอี ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอ าสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิ ทุ ท่านได้ทราบถึงสถานะ ารคลัง ตลอดจนหลั ารและ
แนวนโยบาย ารดาเนิน าร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 ันยายน พ.ศ. 2564 องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะ ารเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝา ธนาคาร จานวน 1,250,434,390.33 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 1,850,791,858.85 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 485,522,642.35 บาท
1.1.4 ราย าร ันเงินไว้แบบ ่อหนี้ผู พันและยังไม่ได้เบิ จ่าย จานวน 29 โครง าร รวม
156,415,970.59 บาท
1.1.5 ราย าร ันเงินไว้โดยยังไม่ได้ ่อหนี้ผู พัน จานวน 15 โครง าร รวม 4,263,069.78 บาท
1.2 เงิน ู้คงค้าง จานวน 150,705,000.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จานวน 1,018,580,542.30 บาท ประ อบด้วย
หมวดภาษีอา ร

จานวน

34,091,744.10 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จานวน

19,921,689.64 บาท

หมวดรายได้จา ทรัพย์สิน

จานวน

22,255,343.54 บาท

หมวดรายได้จา สาธารณูปโภค และ ิจ ารพาณิชย์

จานวน

6,934,715.29 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

3,587,255.91 บาท

หมวดรายได้จา ทุน

จานวน

1,211,369.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จานวน

499,869,020.82 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

430,709,404.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 53,581,700.11 บาท
2.3 รายจ่ายจริง จานวน 921,781,374.22 บาท ประ อบด้วย

งบ ลาง

จานวน

162,981,465.66 บาท

งบบุคลา ร

จานวน

392,176,220.96 บาท

งบดาเนินงาน

จานวน

298,127,066.82 บาท

งบลงทุน

จานวน

47,850,667.02 บาท

งบเงินอุดหนุน

จานวน

20,645,953.76 บาท

งบรายจ่ายอื่น

จานวน

0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจา เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 53,581,700.11 บาท
2.5 มี ารจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนิน ารตามอานาจหน้าที่ จานวน 90,136,851.45 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจา เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจา เงิน ู้ จานวน 56,182,500.00 บาท

ปร

คาแถลงงบประมาณ
บงบปร ม ณร ยจ ยปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
เทศบ ลนครสุร ษฎร์ธ นี
เภ เมื งสุร ษฎร์ธ นี จง วดสุร ษฎร์ธ นี

1. รายรับ
รายรับ

รายรับจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

ร

34,091,744.10

107,940,000.00

109,100,000.00

มวดค ธรรมเนียม ค ปรบ แล ใบ
นุญ ต

19,921,689.64

20,126,000.00

17,846,000.00

มวดร ยได้จ ทรพย์สิน

22,255,343.54

28,000,000.00

23,000,000.00

มวดร ยได้จ ส ธ รณูปโภค แล
ิจ รพ ณิชย์

6,934,715.29

7,500,000.00

7,500,000.00

มวดร ยได้เบ็ดเตล็ด

3,587,255.91

2,601,000.00

2,554,000.00

มวดร ยได้จ ทุน

1,211,369.00

500,000.00

500,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง

88,002,117.48

166,667,000.00

160,500,000.00

499,869,020.82

519,000,000.00

515,000,000.00

499,869,020.82

519,000,000.00

515,000,000.00

430,709,404.00

514,333,000.00

494,500,000.00

430,709,404.00

514,333,000.00

494,500,000.00

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษีจดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวดเงิน ุด นุนท่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

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

ถล บปร ม ณ
ปร

บ บปร ม ณร ย ยปร

ป บปร ม ณ พ ศ 2565

เทศบ ลน รสุร ษฎร์ธ นี
เภ เมื สุร ษฎร์ธ นี

วดสุร ษฎร์ธ นี

2รย ย
ร ย ย ริ
ป 2563

ปร ม ณ ร
ป 2564

ปร ม ณ ร
ป 2565

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

งบดา นินงาน

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

งบ งินอุดหนุน

20,645,953.76

20,906,430.00

23,788,090.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

50,000.00

0.00

รย ย
ย

บปร ม ณ

รวม ย

บปร ม ณ

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

ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจาปงบประมาณ พ ศ
ของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จัง วัดสุราษฎร์ธานี

ปร

ถล บปร ม ณร ย ย พ

ร ถ นธน นบ ล

บ บปร ม ณร ย ยปร

ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

ทศบ ลน ร ร ษฎร์ธ นี
ภ ม
ร ยรบ บปร ม ณร ย ย พ

ร ษฎร์ธ นี

วด ร ษฎร์ธ นี

ร
ร ยรบ ริ

ร ยรบ

2562

ปร ม ณ ร
2563

2564

2565

มวดร ยได้
ด บี บจ น
ด บี บจ น
ด บี บจ น
จ น ท

0

30,000,000

0

0

0

0

28,000,000

0

0

4,000,000

0

0

0

0

4,000,000

0

0

10,000

200,000

0

0

1,000

0

0

0

0

1,000

0

0

7,500,000

7,500,000

0

0

12,500,000

12,500,000

0

0

5,000,000

5,000,000

0

0

59,011,000

57,201,000

ด

จ
จ

0

จ น ท
จ น ท

ด
ดจ น

ด บี
ด บี งินฝ ธน ค
ด้ บ็ด ต ็ด
ด้ บ็ด ต ็ด
ด้ บ็ด ต ็ด
มวดร ยได้ ่น
งินท นบ งท้ งถิน ้
ทนด นิน
50
บ น็จ ง

30

ง ถ นธน นบ
้

้

20
รวมร ยรบ

ร ย ย บปร ม ณร ย ย พ
รย ย
งบ

ง

ร
ร ย ย ริ
2562

ปร ม ณ ร
2563

0

0

2564

2565

1,700,000

1,700,000

งบบค

0

0

3,180,000

3,110,000

งบด นินง น

0

0

2,994,000

2,879,000

งบ งทน

0

0

83,000

474,000

งบ งิน ด นน

0

0

0

0

งบ

0

0

25,200,000

25,200,000

0

0

33,157,000

33,363,000

จ

ืน
รวมร ย ย

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จัง วัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนคร รา ฎรธานี
อาเภอเมอง รา ฎรธานี จัง วัด รา ฎรธานี
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

147,178,140

แผนงานการรัก าความ งบภายใน

31,190,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึก า

315,289,580

แผนงาน าธารณ ข

68,513,160

แผนงาน ังคม งเคราะ

10,918,400

แผนงานเค ะและชมชน

198,414,730

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชมชน

14,376,100

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ

24,935,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอต า กรรมและการโยธา

126,080,790

แผนงานการเก ตร

10,448,700

แผนงานการพาณิชย

3,230,300

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

219,424,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

1,170,000,000

น้า : 1/12

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
าเภ เมื งสุราษฎร์ธานี จง วดสุราษฎร์ธานี
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

219,424,200

219,424,200

219,424,200

219,424,200

219,424,200

219,424,200

น้า : 2/12

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

รวม

44,116,780

2,989,700

33,628,900

523,400

81,258,780

เงินเดื น (ฝ่ายการเมื ง)

9,857,100

0

0

0

9,857,100

เงินเดื น (ฝ่ายปร จา)

34,259,680

2,989,700

33,628,900

523,400

71,401,680

47,575,860

2,435,900

11,066,600

258,000

61,336,360

ค่าต บแทน

17,678,100

393,900

4,175,600

111,000

22,358,600

ค่าใช้ส ย

19,446,120

1,907,000

3,614,900

112,000

25,080,020

ค่าวสดุ

3,407,640

135,000

2,525,000

35,000

6,102,640

ค่าสาธารณูปโภค

7,044,000

0

751,100

0

7,795,100

4,583,000

0

0

0

4,583,000

4,583,000

0

0

0

4,583,000

96,275,640

5,425,600

44,695,500

781,400

147,178,140

งบดา นินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภณฑ์
รวม

น้า : 3/12

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ
งบบุคลากร

งาน ทศกิจ

งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

งานจราจร

รวม

7,679,100

12,909,000

2,504,400

23,092,500

7,679,100

12,909,000

2,504,400

23,092,500

1,868,800

3,106,400

3,123,200

8,098,400

ค่าต บแทน

947,200

686,400

87,200

1,720,800

ค่าใช้ส ย

574,600

1,000,000

2,360,000

3,934,600

ค่าวสดุ

332,000

850,000

666,000

1,848,000

15,000

570,000

10,000

595,000

9,547,900

16,015,400

5,627,600

31,190,900

เงินเดื น (ฝ่ายปร จา)
งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
รวม

น้า : 4/12

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
งานระดับมัธยมศึกษา
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

งานศึกษาไม่กาหนด
ระดับ

รวม

6,771,700

107,135,590

68,369,490

4,139,550

186,416,330

6,771,700

107,135,590

68,369,490

4,139,550

186,416,330

1,132,600

53,670,750

52,685,900

2,552,800

110,042,050

ค่าต บแทน

442,600

285,700

179,500

256,800

1,164,600

ค่าใช้ส ย

305,000

38,418,650

51,924,800

1,626,000

92,274,450

ค่าวสดุ

325,000

14,416,400

520,000

355,000

15,616,400

60,000

550,000

61,600

315,000

986,600

0

542,600

2,757,000

0

3,299,600

ค่าครุภณฑ์

0

542,600

2,757,000

0

3,299,600

งบ งินอุดหนุน

0

15,531,600

0

0

15,531,600

เงิน ุด นุน

0

15,531,600

0

0

15,531,600

7,904,300

176,880,540

123,812,390

6,692,350

315,289,580

เงินเดื น (ฝ่ายปร จา)
งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม

น้า : 5/12

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

11,491,400

10,758,900

29,401,900

51,652,200

11,491,400

10,758,900

29,401,900

51,652,200

1,629,160

6,256,600

7,936,200

15,821,960

ค่าต บแทน

236,560

326,700

2,534,200

3,097,460

ค่าใช้ส ย

902,600

4,578,300

2,207,000

7,687,900

ค่าวสดุ

220,000

989,000

2,805,000

4,014,000

ค่าสาธารณูปโภค

270,000

362,600

390,000

1,022,600

0

1,039,000

0

1,039,000

0

1,039,000

0

1,039,000

13,120,560

18,054,500

37,338,100

68,513,160

เงินเดื น (ฝ่ายปร จา)
งบดา นินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภณฑ์
รวม

น้า : 6/12

แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานสวัสดิการสังคม
กับสังคมสง คราะห์ และสังคมสง คราะห์

งบ
งบบุคลากร

รวม

4,387,200

3,587,700

7,974,900

4,387,200

3,587,700

7,974,900

338,000

2,605,500

2,943,500

ค่าต บแทน

130,000

103,000

233,000

ค่าใช้ส ย

100,000

2,122,500

2,222,500

ค่าสาธารณูปโภค

108,000

0

108,000

0

380,000

380,000

4,725,200

6,193,200

10,918,400

เงินเดื น (ฝ่ายปร จา)
งบดา นินงาน

ค่าวสดุ
รวม

น้า : 7/12

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานไฟฟ้าและประปา

งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานสวนสาธารณะ

งานบาบัดนา สีย

รวม

0

7,878,600

39,549,340

11,093,300

58,521,240

0

7,878,600

39,549,340

11,093,300

58,521,240

0

3,403,600

75,874,800

8,547,600

87,826,000

ค่าต บแทน

0

369,600

9,408,600

526,600

10,304,800

ค่าใช้ส ย

0

674,000

49,452,500

4,668,000

54,794,500

ค่าวสดุ

0

2,010,000

16,690,700

3,308,000

22,008,700

ค่าสาธารณูปโภค

0

350,000

323,000

45,000

718,000

0

0

26,533,000

23,233,000

49,766,000

ค่าครุภณฑ์

0

0

26,533,000

23,233,000

49,766,000

งบ งินอุดหนุน

2,301,490

0

0

0

2,301,490

เงิน ุด นุน

2,301,490

0

0

0

2,301,490

2,301,490

11,282,200

141,957,140

42,873,900

198,414,730

เงินเดื น (ฝ่ายปร จา)
งบดา นินงาน

งบลงทุน

รวม

น้า : 8/12

แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

งบบุคลากร

รวม

4,751,100

4,751,100

4,751,100

4,751,100

4,270,000

4,270,000

85,000

85,000

4,010,000

4,010,000

175,000

175,000

งบ งินอุดหนุน

5,355,000

5,355,000

เงิน ุด นุน

5,355,000

5,355,000

14,376,100

14,376,100

เงินเดื น (ฝ่ายปร จา)
งบดา นินงาน
ค่าต บแทน
ค่าใช้ส ย
ค่าวสดุ

รวม

น้า : 9/12

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน

งบ

งบบุคลากร

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่ง สริมการท่อง
ที่ยว

รวม

1,048,000

2,029,800

661,000

3,738,800

1,048,000

2,029,800

661,000

3,738,800

งบดา นินงาน

7,770,200

9,288,000

3,538,000

20,596,200

ค่าใช้ส ย

7,385,200

9,140,000

3,400,000

19,925,200

85,000

61,000

90,000

236,000

300,000

12,000

0

312,000

ค่าต บแทน

0

75,000

48,000

123,000

งบ งินอุดหนุน

0

600,000

0

600,000

เงิน ุด นุน

0

600,000

0

600,000

8,818,200

11,917,800

4,199,000

24,935,000

เงินเดื น (ฝ่ายปร จา)

ค่าวสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

น้า : 10/12

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบ

งบบุคลากร

งานก่อสร้าง

รวม

7,326,780

31,988,680

39,315,460

7,326,780

31,988,680

39,315,460

739,630

26,528,100

27,267,730

ค่าต บแทน

347,800

2,593,600

2,941,400

ค่าใช้ส ย

190,830

5,353,000

5,543,830

ค่าวสดุ

120,000

17,861,500

17,981,500

81,000

720,000

801,000

0

59,497,600

59,497,600

ค่าครุภณฑ์

0

937,600

937,600

ค่าที่ดินแล สิ่งก่ สร้าง

0

58,560,000

58,560,000

8,066,410

118,014,380

126,080,790

เงินเดื น (ฝ่ายปร จา)
งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม

น้า : 11/12

แผนงานการ กษตร
งาน งานส่ง สริมการ กษตร

งบ
งบบุคลากร

รวม

4,915,700

4,915,700

4,915,700

4,915,700

3,233,000

3,233,000

535,000

535,000

ค่าใช้ส ย

1,058,000

1,058,000

ค่าวสดุ

1,610,000

1,610,000

30,000

30,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

10,448,700

10,448,700

เงินเดื น (ฝ่ายปร จา)
งบดา นินงาน
ค่าต บแทน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภณฑ์
รวม

น้า : 12/12

แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานตลาดสด

งานโรงฆ่าสัตว์

รวม

406,500

1,509,000

1,915,500

406,500

1,509,000

1,915,500

202,000

1,112,800

1,314,800

ค่าต บแทน

30,000

92,000

122,000

ค่าใช้ส ย

90,000

790,800

880,800

ค่าวสดุ

80,000

220,000

300,000

2,000

10,000

12,000

608,500

2,621,800

3,230,300

เงินเดื น (ฝ่ายปร จา)
งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
รวม

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึน
ไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นีเรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทังสิน 1,203,363,000
บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 1,170,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
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

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

219,424,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

1,170,000,000

วนที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:23:12

น้ : 1/4

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
เทศบ ลนครสุร ษฎร์ธ นี
เภ เมื งสุร ษฎร์ธ นี จง วดสุร ษฎร์ธ นี
รายรับจริง
หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรงเรื นแล ที่ดิน
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลูกสร้ ง
ภ ษีป้ ย
กรก รฆ่ สตว์
กรรงนก ีแ ่น
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรมเนียมใบ นุญ ตก รข ยสุร
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบใบ นุญ ตก รพนน
ค่ ธรรมเนียมเก็บแล ขนมูลฝ ย
ค่ ธรรมเนียมเก็บขน ุจจ ร รื สิ่งปฏิกูล
ค่ ธรรมเนียมในก ร ก นงสื รบร งก รแจ้งสถ นที่
จ น่ ย ร รื ส สม ร
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบสุส นแล ฌ ปนสถ น
ค่ ธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้งแผ่นปร ก ศ รื แผ่นปลิว เพื่
ก รโฆษณ

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

113,362,736.01
2,479,484.52
0.00
17,594,889.00
309,000.00
50,413.00
133,796,522.53

3,628,281.67
474,452.99
12,652,389.11
16,899,047.00
313,000.00
124,573.33
34,091,744.10

1,000,000.00
200,000.00
90,000,000.00
16,000,000.00
540,000.00
200,000.00
107,940,000.00

-50.00
-50.00
0.00
12.50
-44.44
0.00

%
%
%
%
%
%

500,000.00
100,000.00
90,000,000.00
18,000,000.00
300,000.00
200,000.00
109,100,000.00

66,542.00
50,000.00
3,415,600.33
698,000.00

63,360.40
52,020.00
3,399,360.00
774,000.00

70,000.00
40,000.00
3,200,000.00
780,000.00

0.00
25.00
3.13
2.56

%
%
%
%

70,000.00
50,000.00
3,300,000.00
800,000.00

553,100.00

516,400.00

500,000.00

0.00 %

500,000.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

4,400.00

2,400.00

10,000.00

-50.00 %

5,000.00

วนที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:23:12

น้ : 2/4

รายรับจริง
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบท เบียนร ษฎร
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบบตรปร จ ตวปร ช ชน
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบท เบียนพ ณิชย์
ค่ ธรรมเนียม ื่น ๆ
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยรกษ คว มส ดแล คว มเปน
ร เบียบเรียบร้ ยข งบ้ นเมื ง
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยบตรปร จ ตวปร ช ชน
ค่ ปรบก รผิดสญญ
ค่ ปรบ ื่น ๆ
ค่ ใบ นุญ ตรบท ก รเก็บขนสิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย
ค่ ใบ นุญ ตรบท ก รก จดสิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย
ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รที่เปน นตร ยต่
สุขภ พ
ค่ ใบ นุญ ตจดต้งสถ นที่จ น่ ย ร รื สถ นที่ส สม
รในครว รื พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ต ร งเมตร
ค่ ใบ นุญ ตจ น่ ยสินค้ ในที่ รื ท งส ธ รณ
ค่ ใบ นุญ ตจดต้งตล ดเ กชน
ค่ ใบ นุญ ตเกี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ใบ นุญ ตเกี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้เครื่ งขย ยเสียง
ค่ ใบ นุญ ต ื่น ๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ปี 2562
113,930.00
797,940.00
163,504.10
39,780.00
8,400.00
1,307,077.50

ปี 2563
107,150.00
870,570.00
127,640.00
36,540.00
540.00
4,427,850.00

ปี 2564
90,000.00
950,000.00
250,000.00
50,000.00
25,000.00
3,500,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
433.33 %
-15.79 %
-40.00 %
-10.00 %
-20.00 %
-71.43 %

10,600.00

7,000.00

5,000.00

0.00 %

0.00
16,759,011.71
37,870.00
5,000.00
0.00

0.00
6,879,459.24
53,510.00
5,000.00
0.00

25,000.00
8,000,000.00
100,000.00
5,000.00
5,000.00

2,034,512.00

1,981,400.00

252,200.00
163,000.00
24,000.00
5,470.00
30,640.00
168,500.00
26,709,077.64

-20.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ปี 2565
480,000.00
800,000.00
150,000.00
45,000.00
20,000.00
1,000,000.00
5,000.00

%
%
%
%
%

20,000.00
8,000,000.00
100,000.00
5,000.00
5,000.00

1,950,000.00

0.00 %

1,950,000.00

222,000.00

200,000.00

0.00 %

200,000.00

159,700.00
25,000.00
4,040.00
18,550.00
188,200.00
19,921,689.64

160,000.00
20,000.00
10,000.00
30,000.00
150,000.00
20,126,000.00

0.00
0.00
0.00
-33.33
-13.33

%
%
%
%
%

160,000.00
20,000.00
10,000.00
20,000.00
130,000.00
17,846,000.00
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รายรับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่ เช่ รื บริก ร
ด กเบี้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
เงินสนบสนุนจ กกิจก รสถ นธน นุบ ล
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้ ุทิศใ ้
ค่ ข ยเ กส รก รจดซื้ จดจ้ ง
ค่ รบร งส เน แล ถ่ ยเ กส ร
ร ยได้เบ็ดเตล็ด ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต์
ภ ษีมูลค่ เพิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน
ภ ษีมูลค่ เพิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้
ภ ษีธุรกิจเฉพ
ภ ษีสรรพส มิต
ค่ ภ ค ลวงแร่

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

2,499,169.00
29,714,606.26
32,213,775.26

2,557,020.70
19,698,322.84
22,255,343.54

3,000,000.00
25,000,000.00
28,000,000.00

0.00 %
-20.00 %

3,000,000.00
20,000,000.00
23,000,000.00

6,895,164.04
6,895,164.04

6,934,715.29
6,934,715.29

7,500,000.00
7,500,000.00

0.00 %

7,500,000.00
7,500,000.00

390.00
490,300.00
112,721.00
1,879,016.07
2,482,427.07

129.00
663,400.00
130,661.00
2,793,065.91
3,587,255.91

1,000.00
500,000.00
100,000.00
2,000,000.00
2,601,000.00

383,413.00
383,413.00

1,211,369.00
1,211,369.00

500,000.00
500,000.00

7,534,954.12
221,376,620.31
72,302,802.60
5,431,538.12
113,612,887.85
4,065,863.08

7,276,950.34
205,662,088.76
71,702,415.57
4,698,622.00
99,397,845.56
3,545,391.83

6,000,000.00
215,000,000.00
75,000,000.00
4,500,000.00
95,000,000.00
2,500,000.00

300.00
0.00
-50.00
0.00

ปี 2565

%
%
%
%

4,000.00
500,000.00
50,000.00
2,000,000.00
2,554,000.00

0.00 %

500,000.00
500,000.00

0.00
-4.65
0.00
11.11
5.26
20.00

%
%
%
%
%
%

6,000,000.00
205,000,000.00
75,000,000.00
5,000,000.00
100,000,000.00
3,000,000.00
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รายรับจริง
ค่ ภ ค ลวงปิโตรเลียม
ค่ ธรรมเนียมจดท เบียนสิทธิแล นิติกรรมต มปร มวล
กฎ ม ยที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงิน ุด นุนท่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ปี 2562
1,001,147.85

ปี 2563
881,780.76

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
1,000,000.00
0.00 %

130,367,565.00

106,703,926.00

120,000,000.00

555,693,378.93

499,869,020.82

519,000,000.00

410,394,767.00
410,394,767.00
1,168,568,525.47

430,709,404.00
430,709,404.00
1,018,580,542.30

514,333,000.00
514,333,000.00
1,200,000,000.00

0.00 %

ปี 2565
1,000,000.00
120,000,000.00
515,000,000.00

-3.86 %

494,500,000.00
494,500,000.00
1,170,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
เทศบ ลนครสุร ษฎร์ธ นี
เภ เมื งสุร ษฎร์ธ นี จง วดสุร ษฎร์ธ นี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

1,170,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรงเรื นแล ที่ดิน

รวม

109,100,000 บาท

จ นวน

500,000 บ ท

จ นวน

100,000 บ ท

จ นวน

90,000,000 บ ท

จ นวน

18,000,000 บ ท

จ นวน

300,000 บ ท

จ นวน

200,000 บ ท

รวม

17,846,000 บาท

จ นวน

70,000 บ ท

จ นวน

50,000 บ ท

จ นวน

3,300,000 บ ท

จ นวน

800,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลูกสร้ ง
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ภ ษีป้ ย
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
กรก รฆ่ สตว์
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
กรรงนก ีแ ่น
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรมเนียมใบ นุญ ตก รข ยสุร
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบใบ นุญ ตก รพนน
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ธรรมเนียมเก็บแล ขนมูลฝ ย
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ธรรมเนียมเก็บขน ุจจ ร รื สิ่งปฏิกูล
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
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ค่ ธรรมเนียมในก ร ก นงสื รบร งก รแจ้งสถ นที่จ น่ ย
ร รื ส สม ร

จ นวน

500,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

480,000 บ ท

จ นวน

800,000 บ ท

จ นวน

150,000 บ ท

จ นวน

45,000 บ ท

จ นวน

20,000 บ ท

จ นวน

1,000,000 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

20,000 บ ท

จ นวน

8,000,000 บ ท

จ นวน

100,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบสุส นแล ฌ ปนสถ น
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้งแผ่นปร ก ศ รื แผ่นปลิว เพื่ ก ร
โฆษณ
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบท เบียนร ษฎร
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบบตรปร จ ตวปร ช ชน
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบท เบียนพ ณิชย์
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ธรรมเนียม ื่น ๆ
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยรกษ คว มส
ร เบียบเรียบร้ ยข งบ้ นเมื ง

ดแล คว มเปน

ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยบตรปร จ ตวปร ช ชน
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ปรบก รผิดสญญ
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ปรบ ื่น ๆ
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
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ค่ ใบ นุญ ตรบท ก รเก็บขนสิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย
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จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

1,950,000 บ ท

จ นวน

200,000 บ ท

จ นวน

160,000 บ ท

จ นวน

20,000 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

จ นวน

20,000 บ ท

จ นวน

130,000 บ ท

รวม

23,000,000 บาท

จ นวน

3,000,000 บ ท

จ นวน

20,000,000 บ ท

รวม

7,500,000 บาท

จ นวน

7,500,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ใบ นุญ ตรบท ก รก จดสิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รที่เปน นตร ยต่
สุขภ พ
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ใบ นุญ ตจดต้งสถ นที่จ น่ ย ร รื สถ นที่ส สม
รในครว รื พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ต ร งเมตร
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ใบ นุญ ตจ น่ ยสินค้ ในที่ รื ท งส ธ รณ
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ใบ นุญ ตจดต้งตล ดเ กชน
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ใบ นุญ ตเกี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ใบ นุญ ตเกี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้เครื่ งขย ยเสียง
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ใบ นุญ ต ื่น ๆ
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่ เช่ รื บริก ร
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ด กเบี้ย
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
เงินสนบสนุนจ กกิจก รสถ นธน นุบ ล
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้ ุทิศใ ้

รวม

2,554,000 บาท

จ นวน

4,000 บ ท

จ นวน

500,000 บ ท

จ นวน

50,000 บ ท

จ นวน

2,000,000 บ ท

รวม

500,000 บาท

จ นวน

500,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ข ยเ กส รก รจดซื้ จดจ้ ง
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ รบร งส เน แล ถ่ ยเ กส ร
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ร ยได้เบ็ดเตล็ด ื่น ๆ
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
หมวดรายได้จากทุน
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์สิน
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต์

รวม

515,000,000 บาท

จ นวน

6,000,000 บ ท

จ นวน

205,000,000 บ ท

จ นวน

75,000,000 บ ท

จ นวน

5,000,000 บ ท

จ นวน

100,000,000 บ ท

จ นวน

3,000,000 บ ท

จ นวน

1,000,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ภ ษีมูลค่ เพิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ภ ษีมูลค่ เพิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ภ ษีธุรกิจเฉพ
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ภ ษีสรรพส มิต
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ภ ค ลวงแร่
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ภ ค ลวงปิโตรเลียม
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง

วนที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:23:42

น้ : 5/5

ค่ ธรรมเนียมจดท เบียนสิทธิแล นิติกรรมต มปร มวลกฎ ม ย
ที่ดิน

จ นวน

120,000,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงิน ุด นุนท่วไป
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ ได้รบเงิน ุด นุน

รวม

494,500,000 บาท

จ นวน

494,500,000 บ ท

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 1/186

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อา ภอ มืองสุราษฎร์ธานี จัง วัดสุราษฎร์ธานี
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
คาชาระ นี้ งิน

0

0

0

100 %

24,546,200

คาชาระดอ บี้ย

0

0

0

100 %

6,875,000

งินสมทบ องทุนประ ันสังคม

6,481,871

6,408,869

8,700,000

-3.45 %

8,400,000

งินสมทบ องทุน งินทดแทน

260,522

0

0

100 %

400,000

บี้ยยังชีพผสงอายุ

99,901,700

105,483,200

123,500,000

-3.69 %

118,948,800

บี้ยยังชีพความพิ าร

17,761,600

19,548,800

25,670,400

-11.31 %

22,767,200

บี้ยยังชีพผป่วย อดส์

429,000

415,500

540,000

-15.56 %

456,000

55,751

3,293,635

3,000,000

-33.33 %

2,000,000

งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น ( .บ.ท.)

0

0

0

100 %

20,266,000

งินชวยคาครองชีพผรับบานาญ (ช.ค.บ.)

0

0

0

100 %

1,800,000

งินสารองจาย
รายจายตามขอผ พัน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 2/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
งินบา น็จล จางประจา

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

2,850,000

2,498,236

1,174,745

1,300,000

-23.08 %

1,000,000

750,000

750,000

750,000

0 %

750,000

0

288,217

350,000

-100 %

0

งินสมทบ องทุนสวัสดิ ารชุมชน ทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

3,833,230

3,712,415

4,015,000

0 %

4,015,000

งินสมทบ องทุน ลั ประ ันสุขภาพแ ง
ชาติ

0

0

0

100 %

3,600,000

งินสมทบ ขา องทุน ลั ประ ันสุขภาพ

0

0

3,600,000

-100 %

0

3,600,000

3,600,000

0

0 %

0

0

527,115.27

0

0 %

0

13,388,744

13,740,000

20,570,010

-100 %

0

1,703,476.26

1,733,432.56

1,900,000

-100 %

0

1,366,331.9

2,006,256.83

2,270,000

-100 %

0

77,875

56,400

264,000

-100 %

0

งินชวยคาทาศพขาราช าร/พนั งาน

0

0

0

100 %

500,000

งินชวยคาทาศพล จางประจา

0

0

0

100 %

150,000

คาใชจายใน ารจัด ารจราจร
คาบารุงสันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย
(ส.ท.ท.)
งินสมทบ องทุน งินทดแทน

งินสมทบ ขาระบบ ลั ประ ันสุขภาพ
ชาระ นี้ดอ บี้ย งิน งินทุนสง สริม ิจ าร
ทศบาล
งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช ารสวน
ทองถิ่น ( บท.)
งินชวยคาครองชีพผรับบานาญ (ชคบ.)
งินบา น็จล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรผรับบานาญ
งินชวยพิ ศษ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 3/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
งินชวยคาทาศพพนั งานจาง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

100,000

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

งิน ดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น

2,132,280

2,132,280

1,654,110

28.91 %

2,132,280

คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

480,000

480,000

369,400

29.94 %

480,000

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

480,000

480,000

369,400

29.94 %

480,000

คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ ารบริ ารสวนตาบล

1,032,960

1,032,960

774,720

24.73 %

966,300

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิ สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น

5,798,520

5,623,560

4,737,423

22.4 %

5,798,520

9,923,760

9,748,800

7,905,053

งินชวยพิ ศษ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

9,857,100

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 4/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

18,758,022.95

18,413,652.23

22,941,800

-1.9 %

22,506,300

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

803,912.03

830,240.05

975,680

-20.6 %

774,680

งินประจาตาแ นง

782,848.61

778,512.88

994,200

-22.15 %

774,000

คาจางล จางประจา

273,480

282,300

305,600

-100 %

0

7,461,574.94

8,329,070.35

8,888,000

7.59 %

9,562,900

715,595.8

683,088.85

619,800

3.55 %

641,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

16,500

32,000

19,074,500

-20.52 %

15,160,000

7,872

10,500

15,000

366.67 %

70,000

332,250

532,915

493,300

-38.52 %

303,300

1,344,290.1

1,578,476.41

2,002,500

-1.72 %

1,968,000

0

0

0

100 %

176,800

คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คา บี้ยประชุม
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 5/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

88,220

213,030

237,200

1,789,132.1

2,366,921.41

21,822,500

1,274,705.91

1,375,260.59

1,988,000

14.24 %

2,271,000

คาจัดทาคมือประชาชน ทศบาล

0

0

0

100 %

320,000

คาจัดทารายงาน ิจ าร ทศบาล

0

349,500

350,000

0 %

350,000

คาจัดทาวารสาร ทศบาล

0

412,500

500,000

-10 %

450,000

คาจางทาความสะอาดอาคารสานั งาน

0

1,516,746

1,987,200

0 %

1,987,200

คาจางที่ปรึ ษา

0

0

0

100 %

5,000,000

คาจางยามรั ษาความปลอดภัย

0

688,590.76

933,120

0 %

933,120

คาจาง มาบริ ารบารุงรั ษา/ปรับปรุง
ระบบคอมพิว ตอร์สา รับรถทะ บียน
คลื่อนที่

0

0

420,000

0 %

420,000

คาจาง มาบริ ารยายระบบงานทะ บียน
ราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน

0

0

300,000

0 %

300,000

คา ชาทรัพย์สิน

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

346,000

0

0

0 %

0

รวมค่าตอบแทน

-100 %

ปี 2565
0
17,678,100

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

โครง ารจัดทารายงาน ิจ าร ทศบาล

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 6/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารจัดทาวารสาร ทศบาล

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

412,500

0

0

0 %

0

โครง ารจางทาความสะอาดอาคารสานั
งาน

1,549,713

0

0

0 %

0

โครง ารจางยามรั ษาความปลอดภัย

690,882.5

0

0

0 %

0

โครง ารประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ

143,000

0

0

0 %

0

560,405

447,160

500,000

-20 %

400,000

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ

2,344,650.2

1,811,279.4

1,727,500

-29.44 %

1,218,900

คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม
และพวงมาลา

13,000

13,000

20,000

0 %

20,000

0

0

0

100 %

364,700

48,000

50,700

52,000

-3.85 %

50,000

โครง ารจัด าร ลือ ตั้งสมาชิ สภา ทศบาล
และนาย ทศมนตรีนครสุราษฏร์ธานี

0

0

7,486,237

-98.66 %

100,000

โครง ารจัด ิจ รรม ารใ บริ าร
สาธารณะ ชิงบรณา าร นื่องในวันทองถิ่น
ไทย "18 มีนา วันทองถิ่นไทย

0

0

0

100 %

10,000

โครง ารจัด ิจ รรม ารใ บริ าร
สาธารณะ ชิงบรณา าร นื่องในวัน ทศบาล

63,821

11,990

96,000

-16.67 %

80,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
โครง ารคัด ลือ บุคลา รดี ดนของ
ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารจัดงาน/ ิจ รรม ฉลิมพระ
ียรติ/ ทิดพระ ียรติพระบาทสม ด็จพระ
จาอย ัว สม ด็จพระนาง จาพระบรม
ราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์

855,781

0

0

0 %

0

โครง ารจัดงาน/ ิจ รรม ฉลิมพระ
ียรติ/ ทิดพระ ียรติพระบาทสม ด็จพระ
จาอย ัว สม ด็จพระนาง จาฯ พระบรม
ราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์

0

632,375

350,000

-14.29 %

300,000

519,520

141,260

500,000

-20 %

400,000

0

0

0

100 %

150,000

50,000

10,000

50,000

-20 %

40,000

0

0

0

100 %

48,000

14,310

0

0

0 %

0

โครง ารพัฒนาศั ยภาพบุคลา ร ทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

943,045

0

382,100

57.03 %

600,000

โครง าร สริมสรางประสิทธิภาพพนั งาน
คร ทศบาลและบุคลา รทาง ารศึ ษา

0

0

0

100 %

600,000

โครง าร ทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบ
ชุมชน
โครง ารปฐมนิ ทศพนั งานครและ
บุคลา รทาง ารศึ ษา
โครง ารประ วดองค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่นที่มี ารบริ ารจัด ารที่ดี
โครง ารผลิตและ ผยแพรสื่อประชาสัมพันธ์
ทาง Youtube
โครง ารฝึ อบรม ลั สตร ทคนิค าร
ประ มินผล ารควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารอบรม ฎ มาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
งานของ ทศบาล

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

80,000

1,880,468.42

1,453,476.19

3,443,000

-31.48 %

2,359,200

11,709,802.03

9,342,187.94

21,863,557

1,004,843

1,077,810.5

1,925,500

-43.39 %

1,090,000

139,507.37

139,925.24

132,000

-9.09 %

120,000

112,632

188,753

247,000

-40.49 %

147,000

69,860

148,130

314,000

-69.75 %

95,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

125,746.2

157,522.4

247,000

-4.09 %

236,900

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

577,724.87

391,485.7

880,000

-4.72 %

838,500

0

2,280

10,000

1,150 %

125,000

40,000

29,730

53,000

0 %

53,000

0

4,580

5,000

-100 %

0

621,083

652,209

750,000

-6.37 %

702,240

2,691,396.44

2,792,425.84

4,563,500

3,060,842.37

3,247,422.3

3,427,000

2.28 %

3,505,000

175,886.32

175,987.17

300,000

0 %

300,000

257,712.7

263,812.23

335,000

-17.91 %

275,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

19,446,120

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุ อสราง

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร
วัสดุ ครื่องแตง าย
วัสดุคอมพิว ตอร์
รวมค่าวัสดุ

3,407,640

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
คาบริ ารโทรศัพท์

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 9/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบริ ารไปรษณีย์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

533,546

873,171.4

2,354,000

-21.24 %

1,854,000

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

รวมงบดาเนินงาน

20,693,868.35

19,535,051.12

55,793,057

47,575,860

2,450

0

0

0 %

0

าอี้ผบริ าร

0

3,800

0

0 %

0

าอี้สานั งาน

0

0

2,000

-100 %

0

าอี้สานั งาน ขนาดไมนอย วา
55x55x90 ซม.

0

0

42,000

-100 %

0

าอี้สานั งาน ขนาดไมนอย วา
60x75x110 ซม.

0

0

24,000

-100 %

0

าอี้สานั งาน ขนาดไมนอย วา
63x69x107 ซม.

0

0

5,900

-100 %

0

าอี้สานั งาน ขนาดไมนอย วา
68x68x115 ซม.

0

0

10,000

-100 %

0

าอี้สานั งาน ขนาดไมนอย วา
68x76x110 ซม.

0

0

19,200

-100 %

0

ครื่องทาลาย อ สาร แบบตัดตรง

0

0

62,000

-100 %

0

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอี้ทางาน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 10/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครื่องปรับอา าศ แบบแย สวน แบบแขวน

0

0

28,600

-100 %

0

ครื่องปรับอา าศ แบบแย สวน แบบติด
ผนัง

0

74,000

0

0 %

0

ชุดโตะทางาน

0

27,000

0

0 %

0

ต ็บ อ สาร

0

0

7,900

-100 %

0

ต ็บ อ สาร ขนาดไมนอย วา
80x35x180 ซม.

0

0

15,500

-100 %

0

ต ็บ อ สาร ชนิด 2 บาน ขนาดไมนอย
วา 80x45x85 ซม.

0

0

10,000

-100 %

0

ต ็บ อ สาร ชนิด 2 บาน ขนาดไมนอย
วา 85x45x85 ซม.

0

0

8,000

-100 %

0

ต ็บ อ สารไม ชนิดไมมีบาน ปิด ขนาดไม
นอย วา 120x40x85 ซม

0

0

12,000

-100 %

0

ต ล็

0

11,000

0

0 %

0

3,850

0

0

0 %

0

โตะทางาน

0

3,500

0

0 %

0

โตะทางาน ขนาดไมนอย วา 120x60x75
ซม.

0

0

22,500

-100 %

0

โตะทางาน ขนาดไมนอย วา 160x75x75
ซม.

0

0

30,800

-100 %

0

โตะทางาน ขนาดไมนอย วา 160x80x76
ซม.

0

0

14,900

-100 %

0

ต อ สาร 2 ลิ้นชั

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 11/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โตะทางาน ขนาดไมนอย วา 160x85x75
ซม.

0

0

76,000

-100 %

0

โตะทางาน ขนาดไมนอย วา 180x90x75
ซม.

0

0

22,000

-100 %

0

โตะทางานพรอม าอี้

0

5,400

0

0 %

0

12,200

0

0

0 %

0

0

0

5,000

-100 %

0

รถบรรทุ (ดี ซล)

0

0

854,000

-100 %

0

รถยนต์ ขนาดไมนอย วา 6 ที่นั่ง

0

0

1,400,000

-100 %

0

ลองสา รับ ารประชุม Video
Conference

0

0

0

100 %

498,000

โครง ารจัดซื้อไมค์ประชุมไรสายสา รับ
องประชุม ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

0

0

250,000

-100 %

0

ลองดิจิทัล พรอม ลนส์

0

0

0

100 %

55,000

ลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

0

55,000

0

0 %

0

ลองถายภาพระบบดิจิตอล

0

0

0

100 %

180,000

0

0

0

100 %

3,850,000

โตะพรอม าอี้
โตะ มบชา
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

โครง ารติดตั้งจอ LED Full color บริ วณ
แย วัดโพธาวาส

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 12/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ลนส์ ลองถายภาพระบบดิจิตอล

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

13,500

0

0 %

0

คอมพิว ตอร์ สา รับงานประมวลผล แบบที่
1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว)

0

0

44,000

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ สา รับงาน
ประมวลผล

0

0

22,000

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไมนอย วา
19 นิ้ว)

0

0

90,000

-100 %

0

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 2 (38 นา/นาที)

0

0

60,000

-100 %

0

ครื่องสารองไฟฟ้า

0

0

39,800

-100 %

0

โครง ารติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติสานั
ทะ บียนทองถิ่น ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

0

0

3,000,000

-100 %

0

ชุดโปรแ รมจัด ารสานั งาน

0

0

24,000

-100 %

0

ชุดโปรแ รมระบบปฏิบัติ าร

0

0

7,600

-100 %

0

สแ น นอร์ สา รับงาน ็บ อ สารทั่วไป

0

0

3,200

-100 %

0

18,500

193,200

6,212,900

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

รวมค่าครุภัณฑ์

4,583,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 13/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอ ติม รือดัดแปลงอาคาร รือสิ่งปล สราง
ตาง ๆ
โครง ารปรับปรุง องฝ่ายพัสดุและ
ทรัพย์สินสานั ารคลัง

0

69,000

0

0 %

0

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

1,605,087.1

1,635,930

1,808,300

42.55 %

2,577,800

0

0

0

100 %

18,000

162,064.8

191,040

289,500

36.06 %

393,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง
โครง ารปรับปรุงซอมแซมอาคาร ็บพัสดุ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
งินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนั งานจาง

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 14/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

14,360

26,120

55,000

-18.18 %

45,000

170,100

188,250

152,900

100.13 %

306,000

0

0

0

100 %

42,900

11,820

13,840

25,900

-100 %

0

196,280

228,210

233,800

125,385

210,930

277,210

6.42 %

295,000

คาจางที่ปรึ ษา

0

99,600

250,000

0 %

250,000

คา ชาทรัพย์สิน

0

18,000

20,000

100 %

40,000

34,414

73,926.84

142,000

-42.54 %

81,600

0

0

0

100 %

20,400

51,350

69,965

70,000

0 %

70,000

คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

393,900

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
โครง ารจัดทาแผน ารดา นินงานประจาปี
และ พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 15/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น และ พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

54,780

500,000

-20 %

400,000

โครง ารจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปีและ
พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง

349,155

0

0

0 %

0

โครง ารติดตามและประ มินผลแผนพัฒนา
ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

45,397

4,517.5

50,000

-40 %

30,000

260,210

0

205,000

70.73 %

350,000

0

0

0

100 %

350,000

4,030

2,980

15,000

33.33 %

20,000

869,941

534,699.34

1,529,210

วัสดุสานั งาน

59,577

43,514

70,000

-14.29 %

60,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

64,980

75,960

65,000

15.38 %

75,000

รวมค่าวัสดุ

124,557

119,474

135,000

135,000

รวมงบดาเนินงาน

1,190,778

882,383.34

1,898,010

2,435,900

โครง ารพัฒนาศั ยภาพบุคลา รที่ ี่ยว
ของ ับแผนพัฒนาทองถิ่น
โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ ารใน ารจัดทา
แผนพัฒนาทองถิ่น
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,907,000

ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 16/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
ครื่องคอมพิว ตอร์ สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา
19 นิ้ว)

0

0

22,000

-100 %

0

21,000

0

22,000

-100 %

0

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 (28 นา/นาที)

0

8,900

8,900

-100 %

0

ครื่องสารองไฟฟ้า

0

0

5,800

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

21,000

8,900

58,700

0

รวมงบลงทุน

21,000

8,900

58,700

0

99,600

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

ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ สา รับงาน
ประมวลผล

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
คาจางที่ปรึ ษา

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 17/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

10,424,129.97

9,642,506.56

14,968

16,495

งินประจาตาแ นง

0

0

0

100 %

337,200

คาจางล จางประจา

542,460

569,040

607,900

4.98 %

638,200

8,328,552.64

8,381,306.39

9,993,600

21.91 %

12,182,800

888,222.8

798,932.03

969,160

-22.26 %

753,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

1,517,610

2,461,890

2,500,000

-60 %

1,000,000

688,010

1,128,460

940,000

38.83 %

1,305,000

655,640.45

944,547

1,054,400

47.67 %

1,557,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

12,642,500

53.95 %

19,463,100

21,300 1,093.43 %

254,200

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 18/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0

0

0

100 %

113,600

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรผไดรับบานาญ

0

0

0

100 %

200,000

56,770

61,900

94,000

-100 %

0

2,918,030.45

4,596,797

4,588,400

480,956.58

317,455.59

178,000

113.48 %

380,000

0

550,000

1,070,000

-5.9 %

1,006,900

742,530

536,812

300,000

111.33 %

634,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

0

100 %

446,000

โครง ารจัดทาภาษีที่ดินและสิ่งปล สราง
ดวยระบบจัด ารภาษีที่ดินและสิ่งปล
สราง(TAXGO)

0

0

419,200

-100 %

0

59,070

81,600

100,000

0 %

100,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

4,175,600

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คา ชาทรัพย์สิน
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ

โครง าร ชื่อมตอโปรแ รมแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย์สิน ับสานั งานทะ บียน
ทองถิ่น ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารประชาสัมพันธ์ ารชาระภาษีทอง
ถิ่น

199,750

78,142.95

300,000

-33.33 %

200,000

โครง ารปรับปรุงและสารวจขอมล ารจัด
ทาแผนที่ภาษีฯ

147,500

52,100

150,000

100 %

300,000

โครง ารสารวจขอมล ารจัดทาแผนที่ภาษี
และทะ บียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และ
โปรแ รมประยุ ต์ ระบบสานสน ทศ
ภมิศาสตร์ (LTAX GIS)

0

281,700

300,000

-100 %

0

โครง ารสารวจขอมล ารจัดทาแผนที่ภาษี
และทะ บียนทรัพย์สิน (LTEX 3000) และ
โปรแ รมประยุ ต์ระบบภมิศาสตร์
สารสน ทศ (LTEX GIS)

203,375

0

0

0 %

0

โครง ารอบรมใ ความร รื่องภาษีที่ดินและ
สิ่งปล สราง พ.ศ.2562

0

159,340

0

0 %

0

318,545.9

284,860.31

500,000

9.6 %

548,000

2,151,727.48

2,342,010.85

3,317,200

963,824

749,068

1,100,000

-1.64 %

1,082,000

13,487.35

12,203.96

37,500

12 %

42,000

วัสดุงานบานงานครัว

2,600

26,525

50,000

38 %

69,000

วัสดุ อสราง

4,650

28,708.1

20,000

35 %

27,000

20,725.6

6,098.5

100,000

42 %

142,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

3,614,900

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุยานพา นะและขนสง

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

194,486

105,698.6

300,000

21.6 %

364,800

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

0

0

30,000

160 %

78,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

30,000

27.33 %

38,200

วัสดุ ครื่องแตง าย

0

0

25,000

28 %

32,000

532,020

560,447

700,000

-7.14 %

650,000

1,731,792.95

1,488,749.16

2,392,500

5,594.04

6,406.28

10,000

0 %

10,000

คาบริ ารโทรศัพท์

77,636.21

62,306.54

124,000

37.9 %

171,000

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

409,317.8

379,250.66

455,000

25.3 %

570,100

รวมค่าสาธารณูปโภค

492,548.05

447,963.48

589,000

751,100

รวมงบดาเนินงาน

7,294,098.93

8,875,520.49

10,887,100

11,066,600

34,300

0

0

0 %

0

12,000

0

0

0 %

0

0

36,400

5,600

-100 %

0

วัสดุคอมพิว ตอร์
รวมค่าวัสดุ

2,525,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอี้ทางาน
าอี้บุ นัง มีลอ ลื่อน ปรับระดับได
จานวน 5 ตัว
าอี้สานั งาน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 21/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

าอี้สานั งาน จานวน 1 ตัว (ราคาตาม
ทองถิ่น)

6,000

0

0

0 %

0

าอี้สานั งาน จานวน 12 ตัว (ราคาตาม
ทองถิ่น)

28,800

0

0

0 %

0

าอี้สานั งาน จานวน 13 ตัว (ราคาตาม
ทองถิ่น)

36,400

0

0

0 %

0

0

49,000

0

0 %

0

57,000

0

0

0 %

0

0

9,800

0

0 %

0

ต ล็ รวม 1 บาน 4 ลิ้นชั จานวน 1 ใบ
(ราคาตามทองถิ่น)

3,900

0

0

0 %

0

ตอ น ประสงค์ 4 ลิ้นชั จานวน 1 ใบ
(ราคาตามทองถิ่น)

2,800

0

0

0 %

0

ตอ น ประสงค์ 3 ลิ้นชั จานวน 1 ใบ
(ราคาตามทองถิ่น)

2,200

0

0

0 %

0

850

0

0

0 %

0

0

0

480,000

-100 %

0

3,500

0

0

0 %

0

ครื่องนับธนบัตร
ครื่องปรับอา าศ จานวน 2 ครื่อง
(ราคาตามครุภัณฑ์ฯ ปี 2561)
ตทาน้ารอน น้า ย็น

ตอ น ประสงค์โลง 3 ชั้น จานวน 1 ใบ
(ราคาตามทองถิ่น)
ต อ สารชนิดราง ลื่อน
ต อ สารบนโลง ลางบาน ปิด จานวน 1
ใบ (ราคาตามทองถิ่น)

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
ต อ สาร ล็ จานวน 8 ใบ (ราคาตาม
ทองถิ่น)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

38,400

0

0

0 %

0

0

81,600

0

0 %

0

คอมพิว ตอร์สา รับงานประมวลผล แบบที่
1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว)

0

0

440,000

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์ สา รับประมวลผล
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา
19 นิ้ว)

0

0

90,000

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์แท็ป ล็ต

0

58,200

0

0 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์แมขาย แบบที่ 2

0

229,000

0

0 %

0

ครื่องบันทึ ขอมลผานระบบ ครือขาย
(NAS)

0

0

136,000

-100 %

0

ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ (Inkjet Printer)
สา รับ ระดาษขนาด A3

0

0

6,300

-100 %

0

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1 (18 นา/นาที)

0

0

10,000

-100 %

0

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา (18
นา/นาที)

0

0

41,600

-100 %

0

ครื่องสารองไฟฟ้า

0

11,450

121,500

-100 %

0

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
รถจั รยานยนต์
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
สแ น นอร์ สา รับงาน ็บ อ สารระดับ
ศนย์บริ าร แบบที่ 3

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

72,000

-100 %

0

อุป รณ์จัด ็บขอมลใน ครื่องคอมพิว ตอร์
(ฮาร์ดดิส) จานวน 2 ล ขนาด 2.5 นิ้ว
ความจุ 1 ทลาไบร์ (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

0

0

50,000

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

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

523,400

รวมงบบุคลากร

0

0

0

523,400

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
คา งินถอนคืน

-100 %

0

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

100 %

523,400
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน

0

0

0

100 %

96,000

0

0

0

100 %

15,000

0

0

0

0

0

0

100 %

72,000

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

0

0

0

100 %

32,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

0

100 %

8,000

0

0

0

วัสดุสานั งาน

0

0

0

100 %

20,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

0

0

0

100 %

15,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

35,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

258,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
รวมค่าตอบแทน

111,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รวมค่าใช้สอย

112,000

ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0

0

0

781,400

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

90,265,474.92

90,340,419.29

145,965,160

147,178,140

2,728,012.04

2,770,050

3,036,100

-5.57 %

2,867,000

14,967.74

13,560

126,200

-14.42 %

108,000

งินประจาตาแ นง

9,800

4,500

18,000

0 %

18,000

คาจางล จางประจา

260,280

273,480

292,400

6.4 %

311,100

3,001,314.81

3,538,908.36

3,787,500

3.85 %

3,933,500

409,413.52

468,383.23

468,000

-5.66 %

441,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

216,000

220,500

321,000

-10.9 %

286,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

249,000

358,280

383,000

-7.31 %

355,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คา ชาบาน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

164,500

190,200

261,000

3.91 %

271,200

0

0

0

100 %

35,000

40,500

54,250

69,000

-100 %

0

670,000

823,230

1,034,000

182,088.5

209,544

200,000

0 %

200,000

0

123,614.45

148,000

-32.7 %

99,600

190,589

93,927.79

160,000

-50 %

80,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

0

100 %

20,000

โครง ารทบทวน จัดทา ปรับปรุง และแ ไข
ฎ มายของ ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

0

0

10,000

0 %

10,000

โครง าร ฝ้าระวังและป้อง ัน ารทุจริต ชิง
รุ

0

0

100,000

-100 %

0

โครง ารใ ความรดาน ฎ มายที่ ี่ยวของ
ในชีวิตประจาวัน

69,500

0

100,000

-20 %

80,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

947,200

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คา ชาทรัพย์สิน
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 27/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารอบรม ฎ มาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
งานของ ทศบาล

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

113,003.3

0

0

0 %

0

182,819.21

85,671.27

180,000

-52.78 %

85,000

738,000.01

512,757.51

898,000

วัสดุสานั งาน

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

วัสดุยานพา นะและขนสง

59,948.77

41,792.6

11,000

100 %

22,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

111,767.35

108,067.6

125,000

0 %

125,000

0

3,900

5,000

0 %

5,000

1,692

288

3,000

300 %

12,000

0

0

0

100 %

10,000

43,930

43,895

39,000

28.21 %

50,000

318,938.12

289,529.4

321,000

17,050.66

14,236.35

25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

17,050.66

14,236.35

25,000

15,000

รวมงบดาเนินงาน

1,743,988.79

1,639,753.26

2,278,000

1,868,800

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

574,600

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร
วัสดุ ครื่องแตง าย
วัสดุคอมพิว ตอร์
รวมค่าวัสดุ

332,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารโทรศัพท์

-40 %

15,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 28/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอี้สานั งาน

0

0

2,900

-100 %

0

ครื่องทาลาย อ สาร แบบตัดตรง

0

0

20,000

-100 %

0

ต ล็ แบบ 2 บาน

0

0

16,500

-100 %

0

ต ล็ ็บ อ สาร 2 ลิ้นชั

0

0

8,400

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์ สา รับงานสานั งาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว)

0

0

34,000

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ สา รับงาน
ประมวลผล

0

0

44,000

-100 %

0

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1 (18 นา/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

3,771,120

3,379,090

4,649,600

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

-9.77 %

4,195,200

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 29/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

6,900

100 %

13,800

งินประจาตาแ นง

18,000

18,000

18,000

0 %

18,000

คาจางล จางประจา

1,665,420

1,753,200

1,877,500

6.64 %

2,002,200

3,537,232.68

4,504,266

5,793,700

1.76 %

5,895,400

469,188.64

587,697

798,100

-1.72 %

784,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

0

103,500

230,000

0 %

230,000

164,300

95,300

200,000

0 %

200,000

41,000

42,800

144,000

-19.17 %

116,400

0

0

0

100 %

140,000

78,200

25,300

145,000

-100 %

0

283,500

266,900

719,000

คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

686,400

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 30/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

134,758.76

86,593.98

150,000

-33.33 %

100,000

89,535

1,700

100,000

-60 %

40,000

0

0

0

100 %

10,000

โครง ารจัดตั้งศนย์ ฉพาะ ิจชวย ลือผ
ประสบภัยในชวง ทศ าล

49,600

60,600

100,000

-50 %

50,000

โครง ารฝึ อบรมซอมแผนป้อง ันและ
ระงับอัคคีภัย

0

0

100,000

-50 %

50,000

โครง ารฝึ อบรมอาสาสมัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือน

0

0

200,000

-75 %

50,000

451,813.15

359,114.4

700,000

0 %

700,000

725,706.91

508,008.38

1,350,000

41,333

55,575

73,100

-45.28 %

40,000

0

29,700

50,000

-40 %

30,000

วัสดุงานบานงานครัว

10,000

960

10,000

-50 %

5,000

วัสดุ อสราง

70,000

0

20,000

-50 %

10,000

130,457

15,622

100,000

-30 %

70,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,000,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุยานพา นะและขนสง

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 31/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

271,683.5

280,445.6

350,000

0 %

350,000

9,394.6

22,730

50,000

-40 %

30,000

0

0

10,000

-50 %

5,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

99,900

70,460

80,000

0 %

80,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

15,020

10,446

20,000

0 %

20,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

0

194,900

200,000

0 %

200,000

วัสดุอื่น

0

0

20,000

-50 %

10,000

647,788.1

680,838.6

983,100

259,524.05

339,103.13

500,000

0 %

500,000

19,258.24

22,994.29

30,000

0 %

30,000

23,141.8

35,915.25

40,000

-87.5 %

5,000

0

0

0

100 %

35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

301,924.09

398,012.67

570,000

570,000

รวมงบดาเนินงาน

1,958,919.1

1,853,759.65

3,622,100

3,106,400

0

86,800

0

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

รวมค่าวัสดุ

850,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
รถจั รยานยนต์

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 32/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์ ครื่องดับ พลิง
ชุดดับ พลิง

0

488,000

500,000

-100 %

0

รถดับ พลิง

0

0

8,000,000

-100 %

0

รถยนต์บรรทุ น้าดับ พลิง

0

0

6,500,000

-100 %

0

0

574,800

15,000,000

0

0

7,000,000

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

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

1,483,300

คาตอบแทนพนั งานจาง

0

0

0

100 %

913,800

รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อสรางสิ่งสาธารณป าร
โครง าร อสรางอาคารสถานีดับ พลิง
นวยยอย (ถนน ลี่ยง มือง) ทาง ขา
โรง รียนสุราษฎร์ธานี 2

-100 %

0

งานจราจร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 33/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0

0

0

107,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

2,504,400

รวมงบบุคลากร

0

0

0

2,504,400

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

0

0

100 %

20,000

คา ชาบาน

0

0

0

100 %

57,600

0

0

0

100 %

9,600

0

0

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

0

0

100 %

2,000,000

คา ชาทรัพย์สิน

0

0

0

100 %

48,000

0

0

0

100 %

8,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
รวมค่าตอบแทน

87,200

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 34/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

0

100 %

2,000

คาสินไ มทดแทน

0

0

0

100 %

2,000

0

0

0

100 %

300,000

0

0

0

วัสดุสานั งาน

0

0

0

100 %

280,000

วัสดุงานบานงานครัว

0

0

0

100 %

6,000

วัสดุ อสราง

0

0

0

100 %

100,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

0

100 %

70,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

0

0

0

100 %

70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

0

0

0

100 %

25,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

0

0

0

100 %

25,000

วัสดุอื่น

0

0

0

100 %

80,000

0

0

0

0

0

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

10,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

3,123,200

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,360,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

666,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารโทรศัพท์

100 %

10,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 35/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รวมงานจราจร

0

0

0

5,627,600

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

19,587,657.32

21,379,447.5

48,907,900

31,190,900

5,288,203.87

5,243,523.87

7,362,100

-34.12 %

4,850,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

135,000

150,031.45

169,870

13.44 %

192,700

งินประจาตาแ นง

171,000

165,435.48

244,500

-19.02 %

198,000

1,365,881.89

1,496,725.16

1,419,400

1.11 %

1,435,200

127,397.99

123,576.13

110,100

-12.99 %

95,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

255,400

70,500

339,800

-35.26 %

220,000

0

39,300

20,000

0 %

20,000

243,222.4

255,600

249,520

-52.87 %

117,600

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 36/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0

0

0

100 %

85,000

134,016

142,450

168,410

-100 %

0

632,638.4

507,850

777,730

93,600.47

68,820

100,000

-30 %

70,000

0

0

98,400

-100 %

0

190,056

142,633.3

200,000

-40 %

120,000

0

0

0

100 %

30,000

โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ าร พิ่ม
ประสิทธิภาพ ารจัดทาแผนพัฒนา าร
ศึ ษา

123,807.25

0

0

0 %

0

โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ าร พิ่ม
ประสิทธิภาพ ารจัดทาแผนพัฒนา าร
ศึ ษา และงบประมาณทาง ารศึ ษา

0

133,792

0

0 %

0

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

442,600

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจางทาความสะอาดอาคารสานั งาน
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 37/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบารุงรั ษาและซอมแซม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

187,011.9

94,441.28

150,000

594,475.62

439,686.58

548,400

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

วัสดุ อสราง

13,525

8,153

10,000

-100 %

0

วัสดุยานพา นะและขนสง

11,600

2,568

25,000

-80 %

5,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

125,435.9

100,304.6

70,000

14.29 %

80,000

98,905

157,307

180,000

-27.78 %

130,000

449,201.4

422,026.6

505,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

33,843.37

23,616.37

65,000

-53.85 %

30,000

คาบริ ารโทรศัพท์

38,712.49

34,302.1

35,000

-14.29 %

30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

72,555.86

57,918.47

100,000

60,000

รวมงบดาเนินงาน

1,748,871.28

1,427,481.65

1,931,130

1,132,600

รวมค่าใช้สอย

-43.33 %

ปี 2565
85,000
305,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

วัสดุคอมพิว ตอร์
รวมค่าวัสดุ

325,000

ค่าสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
ต ล็ แบบ 40 ชอง 4 ชั้น

15,300

0

0

0 %

0

0

0

24,000

-100 %

0

0

6,500

0

0 %

0

0

33,700

0

0 %

0

0

17,400

13,300

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One สา รับงาน
ประมวลผล

0

23,000

23,000

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ สา รับงาน
ประมวลผล

0

22,000

0

0 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา
19 นิ้ว)

0

44,000

0

0 %

0

ครื่องพิมพ์ Multifunction ล ซอร์ รือ
LED ขาวดา

0

0

10,000

-100 %

0

โตะทางานพรอม าอี้
ครุภัณฑ์ าร ษตร
ครื่องปมน้าแบบอัตโนมัติ แรงดันคงที่
ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
ครื่องสารองไฟฟ้า

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 39/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครื่องพิมพ์Multi function ล ซอร์ รือ
LED สี

0

45,000

0

0 %

0

จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว

0

0

2,800

-100 %

0

สแ น นอร์ สา รับงาน ็บ อ สารทั่วไป

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

62,826,769.07

65,904,128.79

67,027,840

8.17 %

72,504,500

7,936,485.7

7,947,173.29

7,591,140

12.4 %

8,532,800

18,000

18,000

18,000

0 %

18,000

8,395,080.54

8,412,965.26

8,581,800

2.49 %

8,795,200

537,840

571,020

592,800

6.95 %

634,000

8,490

0

0

100 %

10,200

9,025,678.73

10,385,609.44

11,206,100

38.74 %

15,547,670

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น
งินประจาตาแ นง
งินวิทยฐานะ
คาจางล จางประจา
งิน พิ่มตาง ๆ ของล จางประจา
คาตอบแทนพนั งานจาง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
22.43 %

ปี 2565

831,544.27

853,649.13

892,960

1,093,220

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

0

0

20,000

0 %

20,000

158,500

150,000

215,520

-22.05 %

168,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0

0

0

100 %

97,700

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

0

0

85,680

-100 %

0

158,500

150,000

321,200

80,047.25

69,505.88

80,000

-37.5 %

50,000

คาจางยามรั ษาความปลอดภัย

0

0

0

100 %

752,400

คา ชาทรัพย์สิน

0

0

0

100 %

40,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

285,700

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
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นา : 41/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ

590,005.5

553,415

655,000

-50.29 %

325,600

คาพัฒนาผประ อบวิชาชีพคร

0

0

0

100 %

90,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

0

100 %

145,400

โครง ารจัด ิจ รรมฉลองวัน ด็ แ งชาติ

412,280.3

448,714.15

195,000

79.49 %

350,000

โครง ารจัดอบรม ด็ และ ยาวชนภาคฤด
รอน

630,096

13,822

300,000

66.67 %

500,000

โครง ารปฐมนิ ทศพนั งานครและ
บุคลา รทาง ารศึ ษา

148,767.4

0

150,000

-100 %

0

โครง ารประชาสัมพันธ์ ารจัด ารศึ ษา
ของ ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

1,625,261

72,080

1,300,000

-38.46 %

800,000

โครง ารประชุมคณะ รรม ารประสานงาน
วิชา าร ารจัด ารศึ ษาทองถิ่นระดับ
ทศบาล

115,550

0

100,000

-100 %

0

โครง ารประ มินคุณภาพ ารจัด ารศึ ษา

193,085

173,083.5

300,000

0 %

300,000

โครง ารประ มินผลนั รียนในระดับ าร
ศึ ษาขั้นพื้นฐาน

794,974

585,242

950,000

-5.26 %

900,000

โครง ารสง สริม ารสอนภาษาจีนในสถาน
ศึ ษา

397,490

0

0

0 %

0

โครง ารสง สริมธุร ารชั้น รียน ลั สตร
แ น ลาง ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน

358,653

338,135

450,000

-11.11 %

400,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา (งานระดับ อนวัย
รียน-ประถม)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

33,485,250

โครง ารสนับสนุนคาใชจายใน ารบริ าร
สถานศึ ษา

27,820,529

29,144,937

36,767,900

-100 %

0

โครง าร สริมสรางประสิทธิภาพพนั งาน
คร ทศบาลและบุคลา รทาง ารศึ ษา

1,633,555

1,733,311

1,500,000

-100 %

0

146,614.97

195,518.16

460,000

-39.13 %

280,000

34,946,908.42

33,327,763.69

43,207,900

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

คาอา าร สริม (นม)

8,978,578.4

9,670,369.5

12,758,060

-100 %

0

95,000

395,161

30,000

0 %

30,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

7,811

18,505.5

105,000

-52.38 %

50,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

0

68,380.2

380,000

-44.74 %

210,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

0

0

0

100 %

15,000

วัสดุ าร ษตร

0

181,630

10,000

0 %

10,000

5,210

720

5,000

0 %

5,000

0

0

100,000

-85 %

15,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

38,418,650

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

วัสดุ อสราง

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร
วัสดุ ีฬา

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุคอมพิว ตอร์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

40,195

55,318

109,000

9,212,314.9

10,631,703.2

13,742,060

0

0

0

100 %

400,000

10,385.97

9,948.98

50,000

40 %

70,000

0

0

0

100 %

20,000

42,256.61

42,279.98

60,000

0 %

60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

52,642.58

52,228.96

110,000

550,000

รวมงบดาเนินงาน

44,370,365.9

44,161,695.85

57,381,160

53,670,750

ครื่องดดฝุ่น

0

13,000

0

0 %

0

ครื่องทาน้า ย็น

0

0

240,000

-100 %

0

ครื่องทาลาย อ สาร แบบตัดตรง

0

0

62,200

-100 %

0

199,900

0

0

0 %

0

0

0

846,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

-8.26 %

ปี 2565
100,000
14,416,400

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน

ครื่องปรับอา าศ แบบแย สวน ชนิดติด
ผนัง
ครื่องปรับอา าศ แบบแย สวน แบบแขวน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 44/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครื่องปรับอา าศ แบบแย สวน แบบแขวน
(ระบบ Inverter)

0

0

481,000

-100 %

0

ครื่องปรับอา าศแบบแย สวน ชนิดติด
ผนัง

0

0

105,000

-100 %

0

ชั้นวางของ 9 ชอง

0

90,000

0

0 %

0

50,000

0

0

0 %

0

0

255,200

0

0 %

0

45,000

399,999

0

0 %

0

0

38,000

0

0 %

0

0

0

160,000

-100 %

0

316,000

0

0

0 %

0

โตะ าอี้นั รียน ดี่ยวระดับประถมศึ ษา

0

340,000

0

0 %

0

โตะ าอี้นั รียน ดี่ยวระดับอนุบาล

0

480,000

0

0 %

0

ครื่องฉีดน้าแรงดันสง

0

25,000

0

0 %

0

ครื่องปมน้าอัตโนมัติ

0

50,400

0

0 %

0

0

49,000

0

0 %

0

131,075

0

0

0 %

0

ตสาขาโทรศัพท์
พรมทอใยสัง คราะ ์
พัดลมโคจร
พัดลมอุตสา รรม
ครุภัณฑ์ ารศึ ษา
โตะ าอี้นั รียนประถมศึ ษา ระดับ 4
โตะ- าอี้ นั รียน ดี่ยวระดับประถมศึ ษา

ครุภัณฑ์ าร ษตร

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตลาโพงแบบ คลื่อนที่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 45/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

479,000

491,400

-100 %

0

ลองถายภาพ ระบบดิจิตอล

19,300

0

0

0 %

0

ครื่องมัลติมี ดียโปร จ ตอร์

212,100

0

0

0 %

0

จอรับภาพ ชนิดมอ ตอร์ไฟฟ้า

91,100

0

0

0 %

0

0

0

27,700

0 %

27,700

ต ย็น

0

0

0

100 %

24,500

ตาแ ส

0

27,000

0

0 %

0

คอมพิว ตอร์แท็ป ล็ต แบบที่ 1

0

0

440,000

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์แท็บ ล็ต แบบที่ 1

0

0

0

100 %

440,000

ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึ
พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank
Printer)

0

0

15,000

-100 %

0

ครื่องพิมพ์ Multifunction ล ซอร์ สี รือ
LED สี

0

15,000

0

0 %

0

ครื่องสารองไฟฟ้า

0

7,500

0

0 %

0

ตชาร์จแท็ป ล็ต

0

0

45,000

-100 %

0

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 46/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ตชาร์ตแท็บ ล็ต

0

0

0

100 %

45,000

อุป รณ์ ระจายสัญญาณไรสาย (Access
Point) แบบที่ 1

0

0

5,400

0 %

5,400

รวมค่าครุภัณฑ์

1,064,475

2,269,099

2,918,700

โครง ารติดตั้ง ลังคา ันสาดอาคาร รียน 2
( วชพิสิฐ) (โรง รียน ทศบาล 1)

0

0

102,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงตอ ติมโรงประ อบอา าร
โรง รียน ทศบาล 1 (แตงออน ผดิมวิทยา)

0

0

855,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงพื้นที่รอบอาคาร รียนจตุ
บง ช โรง รียน ทศบาล 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

949,000

974,120

968,000

542,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อสรางสิ่งสาธารณป าร

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนสวนราช าร
อุด นุนคาอา าร ลางวันสา รับ โรง รียน
บานบางใ ญ

36.67 %

1,323,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 47/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

อุด นุนคาอา าร ลางวันสา รับโรง รียน
บานโพ วาย

1,454,000

1,384,000

1,388,000

28.9 %

1,789,200

อุด นุนคาอา าร ลางวันสา รับโรง รียน
บานสันติสุข

618,000

558,960

568,000

16.09 %

659,400

อุด นุนคาอา าร ลางวันสา รับโรง รียน
บานสุชน

384,000

378,980

384,000

5 %

403,200

อุด นุนคาอา าร ลางวันสา รับโรง รียน
วัด ลางใ ม

813,000

873,960

888,000

14.93 %

1,020,600

อุด นุนคาอา าร ลางวันสา รับโรง รียน
วัดทาทอง

876,000

940,980

896,000

24.69 %

1,117,200

อุด นุนคาอา าร ลางวันสา รับโรง รียน
วัดโพธิ์นิมิต

1,906,000

1,642,960

1,708,000

9.43 %

1,869,000

อุด นุนคาอา าร ลางวันสา รับโรง รียน
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

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 48/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานระดับมัธยมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

39,271,800

41,637,829.23

44,195,300

6.99 %

47,285,560

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

4,793,472.25

4,432,290.32

4,807,000

-0.47 %

4,784,200

0

0

0

100 %

18,000

5,387,727.1

5,192,783.87

5,909,400

-3.15 %

5,723,500

10,753,777.9

10,445,065.34

11,025,200

-8.75 %

10,060,290

621,043.87

571,521.97

720,000

-30.84 %

497,940

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0

0

18,000

0 %

18,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

0

0

100 %

10,000

51,000

60,000

107,680

33.73 %

144,000

งินประจาตาแ นง
งินวิทยฐานะ
คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คา ชาบาน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0

0

0

100 %

7,500

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

0

0

200,520

-100 %

0

51,000

60,000

326,200

188,303.06

151,227.62

160,000

-9.38 %

145,000

คาจางยามรั ษาความปลอดภัย

0

1,044,329.04

0

0 %

0

คาจาง มาบริ ารพัฒนาและดแลระบบ
บริ ารจัด ารศึ ษาอิ ล็ ทรอนิ ส์ของ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น พื่อ ขาส
ประ ทศไทย 4.0

0

0

750,000

-36 %

480,000

1,259,500

0

0

0 %

0

32,668

54,024

80,000

-19 %

64,800

0

0

0

100 %

47,200

103,200

0

100,000

0 %

100,000

รวมค่าตอบแทน

179,500

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

โครง ารจางยามรั ษาความปลอดภัย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
โครง าร ารใ ารศึ ษา พื่อตอตาน ารใช
ยา สพติดในสถานศึ ษา

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 50/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง าร ขารวมงานชุมนุมของล สือทอง
ถิ่นไทย

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

100,000

-100 %

0

38,150

0

0

0 %

0

495,000

0

0

0 %

0

32,185

4,800

30,000

0 %

30,000

โครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิต ด็ และ
ยาวชน

146,770

115,200

150,000

-46.67 %

80,000

โครง ารสง สริม ารจัด ารศึ ษาในสถาน
ศึ ษา

323,220

0

0

0 %

0

โครง ารสง สริม ารสอนภาษาอัง ฤษใน
สถานศึ ษา

1,688,200

0

0

0 %

0

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา

30,125,148

38,621,747

51,566,700

-100 %

0

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา (งานระดับมัธยม)

0

0

0

100 %

49,769,800

42,250

42,160

200,000

-75 %

50,000

388,361

45,470

400,000

-25 %

300,000

โครง าร ขารวมงานชุมนุมของล สือ- นตร
นารี
โครง ารจัดสอน ลั สตรพิ ศษดาน าร
ีฬา
โครง ารตารวจประสานโรง รียน (1 ตารวจ
1 โรง รียน)

โครง ารสรางภมิคุม ันยา สพติด ด็ และ
ยาวชนนอ สถานศึ ษา
โครง ารสอบแขงขันและพัฒนาคน ง
ระดับ ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 51/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารอบรม ารผลิตและใชสื่อ าร รียน
ารสอน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

80,000

68,536

0

80,000

-37.5 %

50,000

319,860.84

226,313.98

855,000

-14.85 %

728,000

35,251,351.9

40,305,271.64

54,471,700

53,021

28,632

80,000

-25 %

60,000

0

2,423.55

5,000

-50 %

2,500

1,450

0

50,000

-60 %

20,000

0

0

20,000

-50 %

10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

100,063.8

35,470.5

200,000

-50 %

100,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

267,052.6

124,464.9

242,500

-16.49 %

202,500

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

0

0

200,000

-90 %

20,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุ ีฬา

59,910

0

50,000

-60 %

20,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

88,420

57,503

126,000

-36.51 %

80,000

569,917.4

248,493.95

973,500

24,850.93

22,420.98

61,600

24,850.93

22,420.98

61,600

โครง ารอบรมผนานั รียน
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

51,924,800

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุ อสราง

รวมค่าวัสดุ

520,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค

0 %

61,600
61,600

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25
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รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2562

ปี 2563

35,897,120.23

40,636,186.57

55,833,000

0

40,800

0

0 %

0

79,960

0

0

0 %

0

ครื่องปรับอา าศ แบบแย สวน ชนิดติด
ผนัง

0

40,000

0

0 %

0

ครื่องปรับอา าศแบบแขวน

0

430,000

0

0 %

0

ครื่องปรับอา าศแบบแย สวนชนิดแขวน
(ระบบ Inverter)

0

0

0

100 %

170,000

ชั้นวางแฟ้ม ล็ 4 ชั้น

0

23,400

0

0 %

0

ต ็บ อ สารสง ล็ บน ปิด ระจ ทั้งบาน
แบบพับ ็บได

0

35,000

0

0 %

0

ต ล็ บาน ลื่อน ระจ

0

0

61,500

-100 %

0

ต ล็ บาน ลื่อน ระจ ทรงสง

0

0

81,000

-100 %

0

โตะคอมพิว ตอร์พรอม าอี้

0

0

150,000

148.93 %

373,400

โตะทางาน

0

7,000

0

0 %

0

โตะประชุมตัวตอทรงรี

0

19,900

0

0 %

0

โตะวางคอมพิว ตอร์พรอม าอี้

0

259,000

0

0 %

0

โตะ มบชา ม 9

0

5,000

0

0 %

0

รวมงบดาเนินงาน

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565
52,685,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอี้สานั งาน
ครื่องปรับอา าศ แบบแย สวน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
พัดลมโคจร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

218,880

0

0

0 %

0

0

16,000

0

0 %

0

0

11,000

0

0 %

0

420,000

336,000

0

0 %

0

0

20,000

0

0 %

0

0

1,288,000

0

0 %

0

0

38,400

0

0 %

0

0

0

0

100 %

10,000

455,614.56

0

0

0 %

0

ชุดไมค์ลอยไรสาย แบบมือถือค

0

0

0

100 %

11,800

ลาโพง 4 นิ้ว 2 ทาง าลังขับ 50 Watt

0

0

0

100 %

3,000

ครื่องฉายภาพสามมิติ

0

16,500

0

0 %

0

ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์

0

67,000

0

0 %

0

จอรับภาพ ชนิดมอ ตอร์ไฟฟ้า

0

29,800

0

0 %

0

ครุภัณฑ์ ารศึ ษา
าอี้ประจาโตะวิทยาศาสตร์
ตาไฟฟ้าพื้น ลมสีดาสา รับทดลอง
โตะ- าอี้ นั รียน ดี่ยวระดับมัธยมศึ ษา
โตะ รียนวิทยาศาสตร์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดี ซล)
ครุภัณฑ์ าร ษตร
ปมน้าอัตโนมัติ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
Power Amplifier าลังขับไมนอย วา
100 Watt
ครื่องขยาย สียง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 54/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
ครื่องอบผา ขนาด 50 ปอนด์

0

0

200,000

-100 %

0

0

246,000

0

0 %

0

116,650

0

0

0 %

0

47,500

0

0

0 %

0

ป้ายพลิ คะแนนสา รับแขงขัน

0

12,000

0

0 %

0

แผง ั้นสนาม ท บิล ทนนิส

0

84,000

0

0 %

0

สา ท บิล ทนนิสพรอม น็ตมาตรฐาน
สา รับแขงขัน

0

12,000

0

0 %

0

0

0

260,000

-100 %

0

คอมพิว ตอร์แท็ปแล็ต

0

0

900,000

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One สา รับงาน
ประมวลผล

0

114,000

0

0 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์ All in One สา รับงาน
ประมวลผล

0

0

0

100 %

1,886,000

ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One สา รับงาน
สานั งาน

0

0

510,000

-100 %

0

ครุภัณฑ์ ีฬา
ชุด ราะไฟฟ้าพรอม ฮด าร์ด
ชุดดัม บล
บาะ ทควันโด

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
ครื่องดนตรีสา ล
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 55/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครื่องคอมพิว ตอร์ สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2

0

298,000

0

0 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1

0

44,000

0

0 %

0

ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึ
พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank
Printer)

0

0

0

100 %

15,000

ครื่องพิมพ์ Multifunction ล ซอร์ รือ
LED สี

0

0

75,000

-100 %

0

ครื่องพิมพ์ Multifunction ล ซอร์ รือ
LED สี

0

149,000

0

0 %

0

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ ขาวดาชนิด Network
แบบที่ 2

0

55,212

0

0 %

0

ครื่องสารองไฟฟ้า

0

335,000

174,000

36.21 %

237,000

ตสา รับจัด ็บอุป รณ์ ระจายสัญญาณ
ขนาด 19 นิ้ว 9U

0

0

0

100 %

16,000

อุป รณ์ ระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1

0

14,766

0

0 %

0

อุป รณ์ ระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1

0

0

0

100 %

24,000

อุป รณ์ ระจายสัญญาณไรสาย (Access
Point) แบบที่ 1

0

0

0

100 %

10,800

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมค่าครุภัณฑ์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

1,338,604.56

4,046,778

2,411,500

2,757,000

623,580

0

0

0 %

0

โครง าร อสรางทาง ชื่อมระ วางอาคาร
รียนพรอม ลังคาคลุม

0

200,000

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร รียน
และอาคารประ อบ

0

0

750,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงซอมแซม องน้า องสวม
นั รียนชาย อาคาร 3 (โรง รียน ทศบาล 1)

0

0

100,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงซอมแซม องน้า องสวม
นั รียนชาย อาคาร 4 (โรง รียน ทศบาล 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

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอ ติม รือดัดแปลงอาคาร รือสิ่งปล สราง
ตาง ๆ
โครง ารปรับปรุงพื้นที่ชั้นลางอาคาร รียน 1
โรง รียน ีฬาฯ
คา อสรางสิ่งสาธารณป าร

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 57/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

3,576,300

3,785,400

4,064,500

-48.69 %

2,085,650

0

0

201,600

-100 %

0

18,000

18,000

18,000

100 %

36,000

203,000

248,500

369,600

-100 %

0

3,210,989.03

3,660,960

4,188,600

-54.89 %

1,889,400

332,412.42

331,680

403,700

-68.17 %

128,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

0

0

10,000

0 %

10,000

91,500

132,000

132,000

45.45 %

192,000

0

0

0

100 %

54,800

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น
งินประจาตาแ นง
งินวิทยฐานะ
คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

56,165

56,400

82,000

147,665

188,400

224,000

10,367.95

107,963

100,000

-20 %

80,000

คาจางทาความสะอาดอาคารสานั งาน

0

0

85,650

-100 %

0

คาจางยามรั ษาความปลอดภัย

0

360,000

580,000

-100 %

0

40,000

40,000

40,000

-100 %

0

342,000.22

0

0

0 %

0

80,704

57,424

100,000

-36 %

64,000

คาพัฒนาครอาสา

0

0

6,000

0 %

6,000

คาพัฒนาผประ อบวิชาชีพคร

0

0

90,000

-100 %

0

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

0

100 %

16,000

โครง าร ขารวมงานชุมชนของล สือทอง
ถิ่นไทย

0

0

0

100 %

80,000

โครง ารประ ันคุณภาพภายในสถานศึ ษา

0

0

0

100 %

100,000

รวมค่าตอบแทน

-100 %

ปี 2565
0
256,800

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คา ชาทรัพย์สิน
โครง ารจางยามรั ษาความปลอดภัย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 59/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารประชุมคณะ รรม ารประสานงาน
วิชา าร ารจัด ารศึ ษาทองถิ่นระดับ
ทศบาล

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

100,000

โครง ารสง สริมและพัฒนา อสมุด ฉลิม
พระ ียรติฯ

300,000

294,000

300,000

0 %

300,000

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา

1,518,200

1,214,320

1,516,000

-100 %

0

0

424,000

1,000,000

-30 %

700,000

195,330

162,297

200,000

-100 %

0

187,217.57

183,318.06

250,000

-28 %

180,000

2,673,819.74

2,843,322.06

4,267,650

289,999.64

242,177

350,000

-50 %

175,000

12,316.73

6,770.8

20,000

-75 %

5,000

วัสดุงานบานงานครัว

99,990

106,501

130,000

-61.54 %

50,000

คาอา าร สริม (นม)

287,994.04

242,878.42

383,300

-100 %

0

106,619

33,545

35,000

-85.71 %

5,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

3,500

0

15,000

-33.33 %

10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

7,860

13,078

15,000

-100 %

0

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ี่ยว ับทุน าร
ศึ ษาสา รับนั ศึ ษา และ ารใ ความ
ชวย ลือนั รียน
โครง าร องสมุด คลื่อนที่
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,626,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุ อสราง

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุ าร ษตร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

18,500

37,610

50,000

-90 %

5,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

1,495

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุ ีฬา

6,300

0

15,000

-100 %

0

63,340

69,594

90,000

0 %

90,000

9,982

0

10,000

0 %

10,000

907,896.41

752,154.22

1,118,300

416,809.02

427,187.01

670,000

-59.7 %

270,000

45,908.49

38,423.93

80,000

-81.25 %

15,000

9,621.44

4,429.8

36,000

-100 %

0

40,964.17

49,469.35

60,000

-50 %

30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

513,303.12

519,510.09

846,000

315,000

รวมงบดาเนินงาน

4,242,684.27

4,303,386.37

6,455,950

2,552,800

6,640

0

0

0 %

0

0

0

18,000

-100 %

0

337,000

0

0

0 %

0

วัสดุคอมพิว ตอร์
วัสดุ ารศึ ษา
รวมค่าวัสดุ

355,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอี้บริ ารอิน ตอร์ น็ต
ครื่องโทรสาร
ครื่องปรับอา าศ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
ครื่องปรับอา าศ แบบแย สวน แบบติด
ผนัง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

248,000

-100 %

0

4,300

0

0

0 %

0

ชั้นวางของ แบบชอง 10 ชอง

38,400

0

0

0 %

0

ชั้นวางรอง ทา ด็ แบบ 35 ชอง

35,000

0

0

0 %

0

ชุดโตะพรอม าอี้อ น ประสงค์

5,300

0

0

0 %

0

0

0

11,000

-100 %

0

20,400

0

0

0 %

0

9,000

0

0

0 %

0

0

0

9,000

-100 %

0

โตะรับประทานอา าร ด็ ล็ พรอม าอี้

52,000

0

0

0 %

0

โตะอาน นังสือพรอม าสา รับ 6 ที่นั่ง

29,000

0

0

0 %

0

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

0

0

164,100

-100 %

0

ครื่องอานร ัสบาร์โคด

ต ล็
ต ล็ ็บแฟ้มแบบ 40 ชอง 4 ชั้น แบบมี
ลอ ลื่อน
ต ล็ บาน ลื่อน ระจ ทรงสง
โตะทางานพรอม าอี้

ถังน้า

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
รถจั รยานยนต์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์ าร ษตร
ครื่องปมน้าแบบอัตโนมัติ แรงดันคงที่

0

8,000

0

0 %

0

8,000

0

0

0 %

0

0

19,000

0

0 %

0

9,900

0

0

0 %

0

44,360

0

0

0 %

0

14,000

0

55,800

-100 %

0

ครื่องตัด ญา

0

19,000

0

0 %

0

ครื่องตัด ญาแบบขอแข็ง

0

0

9,500

-100 %

0

ต ย็น

0

54,900

0

0 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One สา รับงาน
ประมวลผล

0

0

23,000

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ สา รับงาน
สานั งาน

0

0

128,000

-100 %

0

ครื่องพิมพ์ Multifunction ล ซอร์ รือ
LED สี

0

0

15,000

-100 %

0

11,950

0

32,500

-100 %

0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครื่อง ลน DVD
ตลาโพง
ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
ตลาโพง
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
ครื่อง รองน้าสแตน ลส

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

ครื่องสารองไฟฟ้า
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมค่าครุภัณฑ์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

663,650

112,200

812,130

0

112,500

0

0

0 %

0

โครง าร อสราง สาธงศนย์พัฒนา ด็ ล็
โรง รียน ทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

0

135,800

0

0 %

0

โครง ารติดตั้ง ันสาดอาคารศนย์พัฒนา
ด็ ล็ โรง รียน ทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

0

0

99,700

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

112,500

135,800

99,700

0

รวมงบลงทุน

776,150

248,000

911,830

0

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

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

5,627,760

4,389,548

5,592,700

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอ ติม รือดัดแปลงอาคาร รือสิ่งปล สราง
ตาง ๆ
โครง ารตอ ติมอาคารศนย์พัฒนา ด็ ล็
โรง รียน ทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
คา อสรางสิ่งสาธารณป าร

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

48.85 %

8,324,900

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 64/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

180,000

60,000

195,200

51.23 %

295,200

งินประจาตาแ นง

270,000

132,000

259,200

55.56 %

403,200

คาจางล จางประจา

0

0

756,400

0 %

756,400

งิน พิ่มตาง ๆ ของล จางประจา

0

0

45,360

0.09 %

45,400

861,372.26

788,760

1,243,200

26.95 %

1,578,300

66,030.65

51,900

91,700

-4.03 %

88,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

0

0

4,000

125 %

9,000

110,400

107,160

170,160

0 %

170,160

0

0

0

100 %

57,400

40,000

27,650

76,600

-100 %

0

150,400

134,810

250,760

คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

236,560

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 65/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

182,948

23,055.92

93,000

-46.24 %

50,000

คาจางทาความสะอาดอาคารสานั งาน

0

0

257,500

-47.81 %

134,400

คาจางยามรั ษาความปลอดภัย

0

660,000

321,000

8.79 %

349,200

คา ชาทรัพย์สิน

0

180,000

246,000

13.41 %

279,000

680,350

0

0

0 %

0

283,026.41

63,369

100,000

-44 %

56,000

0

0

0

100 %

14,000

77,510

73,890.06

150,000

-86.67 %

20,000

1,223,834.41

1,000,314.98

1,167,500

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

12,840

0

0

100 %

5,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

10,000

-50 %

5,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

14,915.7

12,871.7

30,000

0 %

30,000

โครง ารจางยามรั ษาความปลอดภัย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

902,600

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

วัสดุ อสราง

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 66/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

5,000

23,500

14,279

50,000

-20 %

40,000

115,605.7

114,873.7

304,000

357,313.72

404,396.89

430,000

-53.49 %

200,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

17,012.27

19,787.76

24,000

-16.67 %

20,000

คาบริ ารโทรศัพท์

62,443.62

33,974.64

40,000

-25 %

30,000

0

8,989.28

22,000

-9.09 %

20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

436,769.61

467,148.57

516,000

270,000

รวมงบดาเนินงาน

1,926,609.72

1,717,147.25

2,238,260

1,629,160

14,900

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

วัสดุคอมพิว ตอร์
รวมค่าวัสดุ

220,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
จัดซื้ออุป รณ์ ระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จานวน
1 ครื่อง

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 67/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานโรงพยาบาล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

5,403,105.48

5,655,162.57

0

0 %

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

497,819.35

506,400

0

0 %

0

งินประจาตาแ นง

300,367.74

302,400

0

0 %

0

5,240,649.58

5,431,440.35

0

0 %

0

394,309.75

365,681.51

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

11,836,251.9

12,261,084.43

0

0

รวมงบบุคลากร

11,836,251.9

12,261,084.43

0

0

199,800

442,800

0

0 %

0

38,300

79,500

0

0 %

0

235,300

244,200

0

0 %

0

31,800

23,400

0

0 %

0

505,200

789,900

0

คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 68/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

84,621.8

118,922.41

0

0 %

0

168,053.37

133,679

0

0 %

0

0

89,850

0

0 %

0

621,376.62

639,949.68

0

0 %

0

0

94,610

0

0 %

0

โครง ารรณรงค์ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราช ุมารี

168,050

0

0

0 %

0

โครง ารรณรงค์และแ ไขปญ ายา สพติด
To Be number one (ศนย์ พื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/ มบาน/ของทล ระ มอม ญิง
อุบลรัตน์ราช ัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

141,800

0

0

0 %

0

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ
โครง ารปรับปรุงภาวะโภชนา ารและ
สุขภาพ ด็ ของสม ด็จพระ นิษฐาธิราช จา
รมสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดฯ จาฟ้า
ม าจั รีสิรินธรฯ สยามบรมราช ุมารี
โครง ารพัฒนาระบบบริ ารงานโรง
พยาบาล
โครง ารพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรง รียน
และชุมชนของสม ด็จพระ นิษฐาธิราช จา
รมสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ จาฟ้า
ม าจั รีสิรินธรฯ สยามบรมราช ุมารี

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 69/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารสง สริม ารมีสวนรวม ารดา นิน
งานของแ นนาสุขภาพชุมชน

100,000

60,000

0

0 %

0

โครง ารสง สริมโภชนา ารและสุขภาพ
อนามัยแมและ ด็ ของสม ด็จพระ ษิษฐาธิ
ราช จา รมสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ
จาฟ้าม าจั รีสิรินธรฯ สยามบรมราช
ุมารี

0

89,850

0

0 %

0

โครง ารสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จยา
ตานภัยมะ ร็ง ตานม

141,940

0

0

0 %

0

โครง ารอบรมและพัฒนาศั ยภาพแ นนา
สุขภาพชุมชน

1,338,960

709,210

0

0 %

0

299,075.05

445,353.31

0

0 %

0

3,063,876.84

2,381,424.4

0

255,291

329,783

0

0 %

0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

19,535

19,961

0

0 %

0

วัสดุงานบานงานครัว

61,681

111,812

0

0 %

0

วัสดุ อสราง

13,510

20,339

0

0 %

0

วัสดุยานพา นะและขนสง

14,507.65

65,377.15

0

0 %

0

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

261,363.1

214,125.1

0

0 %

0

408,857

525,088

0

0 %

0

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุ าร ษตร

8,525

10,000

0

0 %

0

วัสดุ ครื่องแตง าย

9,660

29,950

0

0 %

0

244,950

222,802

0

0 %

0

1,297,879.75

1,549,237.25

0

232,246.66

249,814.76

0

0 %

0

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

47,230.17

24,942.65

0

0 %

0

คาบริ ารโทรศัพท์

20,632.81

11,734.73

0

0 %

0

6,944.3

14,530.6

0

0 %

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

307,053.94

301,022.74

0

0

รวมงบดาเนินงาน

5,174,010.53

5,021,584.39

0

0

0

251,400

0

0 %

0

295,000

0

0

0 %

0

0

128,000

0

0 %

0

วัสดุคอมพิว ตอร์
รวมค่าวัสดุ

0

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ าร ษตร
ครื่องพน คมีชนิดละอองฝอย (ULV)
สะพาย ลัง
ครื่องพน มอ ควัน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สา รับติดตั้งภายนอ อาคาร

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 71/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สา รับติดตั้งภายในอาคาร

0

45,800

0

0 %

0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV

0

6,900

0

0 %

0

19,500

0

0

0 %

0

ครื่องดด สม ะ

0

42,500

0

0 %

0

ครื่องผลิตออ ซิ จน

0

89,500

0

0 %

0

178,000

179,000

0

0 %

0

65,000

0

0

0 %

0

21,000

21,900

0

0 %

0

อุป รณ์ ระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
L2 Switch) ขนาด 8 ชอง

0

8,300

0

0 %

0

อุป รณ์บันทึ ภาพผาน ครือขาย
(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

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
ครื่องชั่งน้า นั แบบดิจิตอลพรอมที่วัดสวน
สง

ตียง ฟาว์ ลอร์ พรอม บาะนอน
รถ ข็นชนิดนั่ง
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ สา รับงาน
ประมวลผล
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

925,920

1,124,034.19

4,709,200

3.02 %

4,851,300

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

0

0

256,200

-71.9 %

72,000

งินประจาตาแ นง

0

0

109,200

-61.54 %

42,000

คาจางล จางประจา

255,060

175,769.33

300

-100 %

0

คาตอบแทนพนั งานจาง

1,281,180

1,317,600

5,386,100

1.71 %

5,478,100

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

60,446.67

51,900

323,100

-2.35 %

315,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0

0

36,000

300 %

144,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

0

300,000

-82.5 %

52,500

คา ชาบาน

0

0

60,000

72 %

103,200

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 73/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0

0

0

100 %

27,000

12,500

0

29,800

-100 %

0

12,500

0

425,800

8,291.43

6,580.5

117,000

-23.08 %

90,000

คาจางทาความสะอาดอาคารสานั งาน

0

0

0

100 %

147,600

คาจางยามรั ษาความปลอดภัย

0

0

0

100 %

172,800

คา ชาทรัพย์สิน

0

0

124,800

24.68 %

155,600

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ

0

58,480

60,000

40 %

84,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

0

100 %

21,000

โครง ารชวยลด ารติด อดส์จา แมสล
สภา าชาดไทย พระ จาวรวงศ์ ธอ พระองค์
จาโสมสวลี รม มื่นสุทธนารีนาถ

0

0

0

100 %

200,000

237,400

209,000

250,000

-20 %

200,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

326,700

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารตลาดนัด ตลาดน้า บานดอน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 74/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารปรับปรุงภาวะโภชนา ารและ
สุขภาพ ด็ ของสม ด็จ พระ นิษฐาธิราช จา
รมสม ด็จพระ ทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราช ุมารี

0

0

0

100 %

200,000

โครง ารปรับปรุงภาวะโภชนา ารและ
สุขภาพ ด็ ของสม ด็จพระ นิษฐาธิราช จา
รมสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดฯ จาฟ้า
ม าจั รีสิรินธรฯ สยามบรมราช ุมารี

0

0

116,400

-100 %

0

โครง ารพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรง รียน
และชุมชนของสม ด็จพระ นิษฐาธิราช จา
รมสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดฯ สยามบรม
ราช ุมารี

0

0

0

100 %

400,000

โครง ารพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรง รียน
และชุมชนของสม ด็จพระ นิษฐาธิราช จา
รมสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดฯ จาฟ้าม า
จั รีสิรินธรฯ สยามบรมราช ุมารี

0

0

116,400

-100 %

0

โครง ารพัฒนาศั ยภาพผประ อบ ารและ
ย ระดับสถานประ อบ ารจา นาย
อา ารใน ขต ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

737,740

707,780

800,000

-100 %

0

โครง ารพัฒนาศั ยภาพผประ อบ ารและ
ย ระดับสถานประ อบ ารจา นายอา าร
ใน ขต ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

0

0

0

100 %

700,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 75/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารรณรงค์และแ ไขปญ ายา สพติด
To Be Number One (ศนย์ พื่อนใจวันรุน
ในชุมชน/ มบาน) ของทล ระ มอม ญิง
อุบลรัตนราช ัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

0

0

0

100 %

200,000

โครง ารลดโล รอน ับนครสุราษฎร์ธานี

0

0

300,000

-33.33 %

200,000

โครง ารสง สริม ารมีสวนรวม ารดา นิน
งานของแ นนาสุขภาพชุมชน

0

0

96,000

0 %

96,000

โครง ารสง สริมโภชนา ารและสุขภาพ
อนามัยแมและ ด็ ของสม ด็จพระ นิษฐาธิ
ราช จา รมสม ด็จพระ ทพ รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช ุมารี

0

0

0

100 %

200,000

โครง ารสง สริมโภชนา ารและสุขภาพ
อนามัยแมและ ด็ ของสม ด็จพระ นิษฐาธิ
ราช จา รมสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดฯ จา
ฟ้าม าจั รีสิรินธรฯ สยามบรมราช ุมารี

0

0

116,400

-100 %

0

โครง ารอบรมดานสุขาภิบาลอา าร
สา รับ ผประ อบ ิจ ารดานอา าร และ
ผสัมผัสอา าร

0

0

0

100 %

150,000

โครง ารอบรมดานสุขาภิบาลอา าร
สา รับผประ อบ ิจ ารดานอา ารและผ
สัมผัสอา าร

0

83,950

200,000

-100 %

0

โครง ารอบรมและพัฒนาศั ยภาพแ นนา
สุขภาพชุมชน

0

0

1,026,000

17.09 %

1,201,300

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 76/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบารุงรั ษาและซอมแซม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

71,909.27

29,477.43

100,000

1,055,340.7

1,095,267.93

3,423,000

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

3,930

3,982

20,000

-15 %

17,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

7,217.15

125,000

-20 %

100,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

36,875.8

38,090.6

260,000

-3.85 %

250,000

42,435

114,768

200,000

0 %

200,000

วัสดุ าร ษตร

0

0

40,000

-32.5 %

27,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

55,000

-27.27 %

40,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

0

0

20,000

-40 %

12,000

48,030

49,789

170,000

0 %

170,000

231,721.8

259,424.75

1,067,000

1,715.77

1,570.55

20,000

1,050 %

230,000

8,880.9

4,818.23

20,000

300 %

80,000

0

0

3,000

666.67 %

23,000

รวมค่าใช้สอย

60 %

ปี 2565
160,000
4,578,300

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

วัสดุ อสราง

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

วัสดุคอมพิว ตอร์
รวมค่าวัสดุ

989,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
คาบริ ารโทรศัพท์

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 77/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
270 %

ปี 2565

0

0

8,000

29,600

รวมค่าสาธารณูปโภค

10,596.67

6,388.78

51,000

362,600

รวมงบดาเนินงาน

1,310,159.17

1,361,081.46

4,966,800

6,256,600

0

0

854,000

-100 %

0

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

0

0

0

100 %

25,000

ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ สา รับงาน
ประมวลผล

21,000

0

0

0 %

0

ครื่องสารองไฟฟ้า

0

0

0

100 %

32,000

ตสา รับจัด ็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และ
อุป รณ์แบบที่ 3 (ขนาด 42 U)

0

0

0

100 %

130,000

ระบบตสาขาอัตโนมัติ แบบ IP PBX

0

0

0

100 %

120,000

อุป รณ์ ระจายสัญญาณ ขนาด 24 ชอง
แบบที่ 2

0

0

0

100 %

21,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
รถบรรทุ (ดี ซล)
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 78/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

อุป รณ์ ระจายสัญญาณแบบสาย ขนาด
24 ชอง

0

0

0

100 %

130,000

อุป รณ์ ระจายสัญญาณไรสาย (Access
Point) แบบที่ 2

0

0

0

100 %

276,000

อุป รณ์ป้อง ัน ครือขาย (Next
Generation Firewall) แบบที่1

0

0

0

100 %

240,000

อุป รณ์สา รับจัด ็บขอมลภายนอ
(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

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

7,241,807.1

8,660,989.12

12,980,000

13.96 %

14,792,100

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

1,317,600

1,323,600

2,349,400

-22.36 %

1,824,000

งินประจาตาแ นง

313,600

374,454.84

1,174,100

-46.34 %

630,000

คาจางล จางประจา

244,320

0

0

0 %

0

7,221,374.92

7,441,876.9

10,606,500

8.93 %

11,553,500

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนั งานจาง

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 79/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-8.88 %

ปี 2565

661,624.88

628,494.18

661,000

602,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

491,800

1,044,100

1,682,000

11.46 %

1,874,800

0

0

14,000

42.86 %

20,000

199,300

306,200

540,000

-2 %

529,200

0

0

0

100 %

110,200

81,379

100,000

149,700

-100 %

0

772,479

1,450,300

2,385,700

177,847.75

686,268.53

150,000

0 %

150,000

0

0

486,000

17.28 %

570,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

2,534,200

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คา ชาทรัพย์สิน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 80/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ

239,957

43,342

200,000

85 %

370,000

0

0

0

100 %

160,000

966,174.12

995,712.99

176,970

-100 %

0

53,400

53,400

56,450

0.97 %

57,000

0

0

0

100 %

200,000

337,751.14

351,146.11

500,000

40 %

700,000

1,775,130.01

2,129,869.63

1,569,420

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

44,645

41,350

54,000

-25.93 %

40,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

599.2

4,226.5

40,000

-37.5 %

25,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

99,269

89,517.6

210,000

0 %

210,000

969,184

942,860

1,250,000

-40 %

750,000

73,840

15,170

50,000

-20 %

40,000

0

0

30,000

-33.33 %

20,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
โครง ารพัฒนาระบบบริ ารศนย์บริ าร
สาธารณสุข ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
โครง ารแมล ฟนดี
โครง ารสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จยา
ตานภัยมะ ร็ง ตานม
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,207,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

วัสดุ อสราง

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
วัสดุ าร ษตร
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 81/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุ ครื่องแตง าย

25,240

80,985

85,000

-29.41 %

60,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

307,450

408,576

475,000

36.84 %

650,000

2,459,808.2

2,468,653.1

3,098,000

348,175.68

488,012.54

1,000,000

-93 %

70,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

36,560.33

33,863.29

160,000

25 %

200,000

คาบริ ารโทรศัพท์

25,317.01

17,355.58

80,000

-50 %

40,000

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

36,011.03

41,302

80,000

0 %

80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

446,064.05

580,533.41

1,320,000

390,000

รวมงบดาเนินงาน

5,453,481.26

6,629,356.14

8,373,120

7,936,200

0

0

57,000

-100 %

0

ครื่องฟอ อา าศ

0

0

57,500

-100 %

0

ต อ สารราง ลี่อน แบบ 6 ต

0

0

68,500

-100 %

0

โตะ ขามุม

0

0

19,500

-100 %

0

โตะอ น ประสงค์

0

0

37,000

-100 %

0

แทนบรรยาย

0

0

17,800

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

2,805,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอี้

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 82/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สา รับติดตั้งภายนอ อาคาร

0

283,500

0

0 %

0

ลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สา รับติดตั้งภายในอาคาร

0

90,000

0

0 %

0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV

0

17,000

0

0 %

0

ครื่องมัลติมี ดีย

0

0

62,500

-100 %

0

จอรับภาพ ชนิดมอ ตอร์ไฟฟ้า

0

0

24,300

-100 %

0

84,000

81,000

90,000

-100 %

0

ตียง ฟาว์ ลอร์ พรอม บาะนอน

0

0

180,000

-100 %

0

รถ ข็นฉุ ฉินชวยชีวิต

0

48,000

0

0 %

0

รถ ข็นชนิดนั่ง

0

0

70,000

-100 %

0

21,000

0

0

0 %

0

ครื่องสารองไฟฟ้า

0

5,000

0

0 %

0

อุป รณ์ ระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
L2 Switch) ขนาด 8 ชอง

0

16,600

0

0 %

0

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
ดาม รอฟนความ ร็วสง

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ สา รับงาน
ประมวลผล

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 83/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

อุป รณ์บันทึ ภาพผาน ครือขาย
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง

0

43,000

0

รวมค่าครุภัณฑ์

105,000

584,100

684,100

0

381,375.82

0

0 %

0

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

0 %

0
0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุป รณ์ ซึ่ง ป็น ารติดตั้ง
ครั้งแร ในอาคาร รือสถานที่ราช ารพรอม าร
อสราง รือภาย ลัง าร อสราง
โครง ารปรับปรุงระบบจา นายไฟฟ้าแรง
สงพรอมติดตั้ง มอแปลงชนิดแขวนและรื้อ
ถอนระบบจา นาย ดิม
คา อสรางสิ่งสาธารณป าร
โครง ารติดตั้ง ลังคา ันสาดภายนอ
อาคารศนย์บริ ารสาธารณสุข ทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี (ฝ่งบางใบไม)

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 84/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

2,645,880

2,693,790

2,944,000

5.16 %

3,096,000

67,200

67,200

67,200

0 %

67,200

งินประจาตาแ นง

121,200

116,700

121,200

0 %

121,200

คาตอบแทนพนั งานจาง

861,360

879,000

1,043,100

-4.29 %

998,400

81,300

68,400

95,900

8.86 %

104,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

99,500

177,000

192,000

-37.5 %

120,000

0

0

0

100 %

10,000

9,000

9,000

10,000

-100 %

0

108,500

186,000

202,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

130,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 85/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ

108,970

254,123

100,000

-20 %

80,000

0

0

0

100 %

20,000

108,970

254,123

100,000

8,459.66

22,135.56

45,000

6.67 %

48,000

18,311.72

4,095.44

15,000

-33.33 %

10,000

60,000

57,812.1

60,000

-66.67 %

20,000

0

0

0

100 %

30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

86,771.38

84,043.1

120,000

108,000

รวมงบดาเนินงาน

304,241.38

524,166.1

422,000

338,000

าอี้สานั งาน

0

0

28,000

-100 %

0

าอี้สานั งาน ขนาด 68x76x110 ซม.

0

0

14,400

-100 %

0

0

0

19,000

-100 %

0

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
รวมค่าใช้สอย

100,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน

โตะทางาน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 86/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โตะทางาน ขนาด 160x75x75 ซม.

0

0

23,100

-100 %

0

โตะทางาน ขนาด 160x80x76 ซม.

0

0

14,900

-100 %

0

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

1,460,880

1,550,700

2,716,800

-19.36 %

2,190,800

14,340

5,220

3,800

-100 %

0

789,720

902,349.68

1,290,500

6.39 %

1,372,900

0

8,967.74

22,000

9.09 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น
คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

30,000

207,100

109,800

-63.57 %

40,000

0

0

32,000

50 %

48,000

0

0

0

100 %

15,000

8,700

8,400

10,000

-100 %

0

38,700

215,500

151,800

45,600

45,600

150,000

0 %

150,000

คาจางทาความสะอาดอาคารศนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

0

0

0

100 %

117,000

คาจางยามรั ษาความปลอดภัย

0

0

0

100 %

175,500

59,647

47,121

40,000

0 %

40,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

0

100 %

10,000

โครง ารขับ คลื่อนผนา ด็ และ ยาวชนตาม
ศาสตร์พระราชา

0

243,660

200,000

-50 %

100,000

คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

103,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 88/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารบันทึ พิ ัดแผนที่ทางภมิศาสตร์
(GPS) ผรับ บี้ยผสงอายุและผพิ าร ทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

100,000

-30 %

70,000

โครง ารพัฒนาศั ยภาพจิตอาสาในชุมชน

172,830

0

100,000

-50 %

50,000

โครง ารรณรงค์ป้อง ันยา สพติดในชุมชน

65,600

0

150,000

-46.67 %

80,000

โครง ารศนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสง
สริมอาชีพผสงอายุ (ศพอส.) ทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

99,820

177,103

300,000

-16.67 %

250,000

0

49,500

50,000

-60 %

20,000

โครง ารสง สริมคุณภาพชีวิตและศั ยภาพ
ผสงอายุในชุมชน

1,198,040

1,135,825

1,108,000

-27.8 %

800,000

โครง ารสง สริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิ าร ตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง

75,550

0

0

0 %

0

โครง ารสง สริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน พื่อชวย ลือ ยียวยาและฟื้นฟ
ลัง ิดสาธารณภัย

0

0

100,000

-100 %

0

โครง ารสง สริมและพัฒนาสวัสดิภาพ ด็
และ ยาวชน

120,380

219,339

300,000

-50 %

150,000

โครง าร สริมสรางพิทั ษ์สิทธิสวัสดิ ารผ
รับ บี้ยยังชีพ

9,216

9,792

40,000

-75 %

10,000

โครง ารสง สริม ารใชจั รยานพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 89/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารอบรม ารใชคอมพิว ตอร์ในศนย์
าร รียนร ICT ชุมชน ทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

110,051

0

0

0 %

0

88,451.49

143,820.04

50,000

100 %

100,000

2,045,185.49

2,071,760.04

2,688,000

วัสดุสานั งาน

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

วัสดุ อสราง

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

27,356.5

37,808

30,000

0 %

30,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

104,657.1

113,415.5

150,000

0 %

150,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

4,750

8,400

10,000

0 %

10,000

0

0

0

100 %

5,000

42,300

117,374

50,000

40 %

70,000

0

0

0

100 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

277,185.6

553,252.5

340,000

380,000

รวมงบดาเนินงาน

2,361,071.09

2,840,512.54

3,179,800

2,605,500

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,122,500

ค่าวัสดุ

วัสดุ ีฬา
วัสดุคอมพิว ตอร์
วัสดุดนตรี

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 90/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
รถบรรทุ (ดี ซล)

0

0

854,000

-100 %

0

ลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือขาย แบบ
มุมมองคงที่ สา รับติดตั้งภายนอ อาคาร
สา รับใชในงานรั ษาความปลอดภัยทั่วไป

0

0

64,000

-100 %

0

ลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สา รับติดตั้งภายในอาคาร
สา รับใชงานรั ษาความปลอดภัยทั่วไป

0

0

96,400

-100 %

0

อุป รณ์ ระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE
L2 Switch) ขนาด 8 ชอง

0

0

8,300

-100 %

0

อุป รณ์บันทึ ภาพผาน ครือขาย
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง

0

0

22,000

-100 %

0

0

0

13,500

-100 %

0

คอมพิว ตอร์แท็ป ล็ต แบบที่ 2

0

0

80,000

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ สา รับงาน
สานั งาน

0

0

32,000

-100 %

0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
ครื่องสารองไฟฟ้า

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-100 %

ปี 2565

0

0

5,800

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

1,176,000

โครง ารปรับปรุงป้ายศนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสง สริมอาชีพผสงอายุ ทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

0

0

80,000

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

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

4,040,419

4,682,020.65

5,012,800

-100 %

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

150,296

84,892.5

83,500

-100 %

0

งินประจาตาแ นง

116,361

85,200

85,200

-100 %

0

คาจางล จางประจา

2,449,920

2,592,120

1,965,800

-100 %

0

10,971,215.92

11,452,083

12,350,100

-100 %

0

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อสรางสิ่งสาธารณป าร
-100 %

0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนั งานจาง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-100 %

ปี 2565

1,170,966.83

1,139,566

1,175,500

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

1,753,200

2,464,400

2,255,000

-100 %

0

61,000

117,600

132,000

-100 %

0

136,235

79,191

185,800

-100 %

0

1,950,435

2,661,191

2,572,800

704,146.89

333,389

3,113,820

-100 %

0

0

264,000

450,000

-100 %

0

57,786.2

67,141.97

0

0 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

0

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คา ชาทรัพย์สิน
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาสินไ มทดแทน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

1,612

0

0 %

0

3,189,566.62

3,543,419.94

3,549,000

-100 %

0

3,951,499.71

4,209,562.91

7,112,820

354,959

459,678

1,045,000

-100 %

0

4,213,489.42

3,853,629.4

4,010,000

-100 %

0

80,450

74,326

50,000

-100 %

0

17,077,423.16

21,693,155.9

22,399,491

-100 %

0

วัสดุยานพา นะและขนสง

350,694.09

444,965.85

597,000

-100 %

0

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

2,222,794.57

2,005,767.6

2,042,977

-100 %

0

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

0

20,160

6,000

-100 %

0

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

6,940

21,000

-100 %

0

วัสดุ ครื่องแตง าย

149,375.4

191,200

165,000

-100 %

0

วัสดุคอมพิว ตอร์

167,737

66,506

75,499

-100 %

0

0

5,200

14,100

-100 %

0

35,000

28,000

150,000

-100 %

0

24,651,922.64

28,849,528.75

30,576,067

140,754.7

217,862.16

350,000

-100 %

0

0

23,446.03

40,000

-100 %

0

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุ อสราง

วัสดุสารวจ
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

0

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบริ ารโทรศัพท์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

10,000

-100 %

0

16,467.3

17,655

26,500

-100 %

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

157,222

258,963.19

426,500

0

รวมงบดาเนินงาน

30,711,079.35

35,979,245.85

40,688,187

0

ครื่องปรับอา าศ แบบแย สวนชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอ อา าศ) จานวน 2 ครื่อง

90,000

0

0

0 %

0

ครื่องปรับอา าศแบบแย สวนชนิดตั้งพื้น
รือชนิดแขวน (มีระบบฟอ อา าศ)
จานวน 2 ครื่อง

80,400

0

0

0 %

0

ต ล็ ชนิด 2 บาน จานวน 2 ต

11,000

0

0

0 %

0

0

822,000

0

0 %

0

โตะทางานพรอม าอี้ จานวน 2 ชุด

16,000

0

0

0 %

0

โตะ มบชา

17,000

0

0

0 %

0

รถบรรทุ (ดี ซล)

0

0

1,431,000

-100 %

0

รถบรรทุ (ดี ซล) ขนาด 1 ตัน แบบ
ธรรมดา

0

0

575,000

-100 %

0

รถบรรทุ 4 ลอใ ญ

0

0

2,000,000

-100 %

0

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน

ต็นท์

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์ อสราง
ครื่องตบดิน

0

42,000

0

0 %

0

ครื่องตัดคอน รีต

0

35,000

0

0 %

0

ครื่องตี สน ทอร์โมพลาสติ

0

0

410,000

-100 %

0

รถบดลอยาง ชนิด 9 ลอ

0

0

3,200,000

-100 %

0

รถบดลอ ล็ ชนิด 2 ลอ ล็

0

4,790,000

0

0 %

0

ครื่องนับ วลาถอย ลัง (Count Down)
ชนิด ลอด 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 ขนาดไมนอย วา
50W

0

0

15,100,000

-100 %

0

ตควบคุมสัญญาณไฟจราจร

0

485,000

0

0 %

0

สาไฟพรอมโคมไฟสนาม

0

0

296,604

-100 %

0

สาไฟและอุป รณ์โคมไฟถนนชนิด LED

0

0

1,210,000

-100 %

0

โพลส ล

0

0

7,000

-100 %

0

ไมสตาฟฟ์

0

0

4,500

-100 %

0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์สารวจ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์อื่น
ครื่องบันทึ ขอมล าร ดินทาง (GPS)

0

7,383

0

0 %

0

แผนพื้นไมอัด

0

495,000

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

214,400

7,085,383

31,894,104

โครง าร อสรางราว ันต ถนน าญจนวิถี
16

0

51,000

0

0 %

0

720,000

0

0

0 %

0

0

0

1,440,000

-100 %

0

โครง ารติดตั้งป้าย ตือนทางโคงไฟ ระ
พริบ

495,000

0

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนโฉล รัฐ ซอย 8

0

621,163.5

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนรวมพัฒนา ซอย
1,3,5

0

245,144

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนรวมพัฒนา ซอย
2,4,6,8

0

241,826.5

0

0 %

0

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

โครง ารติดตั้งโคมไฟ ขียว ลือง แดง
ชนิด ลอด LED พรอม สา
โครง ารติดตั้งป้ายชื่อถนนและป้ายชื่อซอย
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนน าญจนวิถี 16

0

4,307,808

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนน าญจนวิถี 16
ซอย 1,5,10,12

0

856,159

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนน าญจนวิถี ซอย 32

0

1,214,538.2

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนน ารุณราษฎร์ ซอย
3 แย ซาย 1

0

499,138.3

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนชน ษม ซอย 36

0

341,498.3

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนชน ษม ซอย 38

0

283,210.8

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนชน ษม ซอย 38
แย ซาย 1,2

0

240,150.2

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนชน ษม ซอย 43

0

1,532,662.3

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนชน ษม ซอย 47

0

593,445.2

0

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 98/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนชน ษม ซอย 47
แย ขวา 1

0

483,737.2

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนชน ษม ซอย
48/1 ชวง 2

0

241,908

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนทาโรงชาง ซอย 13

0

279,044.4

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนทาโรงชาง ซอย 17

0

266,745.6

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนทาโรงชาง ซอย 19

0

297,525.5

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนทาโรงชาง ซอย 2

0

188,624.1

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนทาโรงชาง ซอย 21

0

155,688.4

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนทาโรงชาง ซอย 4

0

223,990.1

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนทาโรงชาง ซอย
4/1

0

158,451.4

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนทาโรงชาง ซอย 5

0

53,663.5

0

0 %

0
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โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนทาโรงชาง ซอย 6
ชวง 2

0

580,579.2

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนทาโรงชาง ซอย 9

0

279,637.5

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนทาโรงชาง ซอย
แสวงอุทิศ

0

137,482.8

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนบางใ ญ ซอย 17

0

268,387.1

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนบางใ ญ ซอย 19

0

162,311.4

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนบุญชวย

0

1,790,043

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนบุญชวย ซอย
4,8,11,12

0

457,053

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนปทุมพร

0

1,668,011.5

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนปทุมพร ซอย 7
แย ซาย 5

0

265,576.5

0

0 %

0
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โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนพอขุนทะ ล ซอย
15/5

0

322,664

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนพอขุนทะ ล ซอย
23 ชวง 2

0

379,890.7

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนพอขุนทะ ล ซอย
25

0

213,716.6

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนยางงาม ซอย 1

0

167,290

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนรวมพัฒนา

0

271,645

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนน ลี่ยง มือง ซอย 9/1

0

382,728.7

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนศรี ษม ซอย 3/1

0

117,586

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนศรีวิชัย ซอย 14

0

308,005.5

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนศรีวิชัย ซอย 14
แย ขวา 1 ซาย 1

0

210,276

0

0 %

0
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โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนศรีวิชัย ซอย 16

0

551,407.5

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนศรีวิชัย ซอย 18

0

675,426

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนศรีวิชัย ซอย 18
แย ขวา 1,2

0

112,590.5

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนศรีวิชัย ซอย 20

0

839,280

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนศรีวิชัย ซอย 20
แย ขวา 1,2,3,4,5

0

251,627

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนศรีวิชัย ซอย 20
แย ซาย 1,2,3,4,5,6

0

708,542

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนศรีวิชัย ซอย 22

0

516,496.5

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนศรีวิชัย ซอย 22
แย ขวา 1,2,3,4

0

496,623

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนอา ภอ ซอย 8

0

228,576

0

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 102/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีตถนนชน ษม ซอย 45
แย ขวา 1

0

330,968.6

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีตถนนชน ษม ซอย 45
ชื่อม 47

0

908,019.9

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีต ถนนถนนสุชน 1 ซอย
พลภั ดี

0

0

148,041

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนน าญจนวิถี ซอย
12/1

0

0

107,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนน าญจนวิถี ซอย
14

0

0

535,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนน าญจนวิถี ซอย
25

0

0

187,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนน าญจนวิถี ซอย
3

0

0

121,000

-100 %

0
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โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนน าญจนวิถี ซอย
35/4

0

0

164,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนน าญจนวิถี ซอย
5

0

0

286,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนน าญจนวิถี ซอย
8

0

0

265,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนคาย อส ซอย 5

0

0

589,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนคาย อส.

0

0

168,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนคาย อส. ซอย 10

0

0

273,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนชน ษม ซอย 33

0

0

733,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนดอนน ซอย 13

0

0

1,287,498

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนดอนน ซอย 13
แย ซาย 1, ขวา 1

0

0

120,905

-100 %

0
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โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนดอนน ซอย 33

0

0

193,784

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนตลาดลาง ซอย
27

0

0

191,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนตลาดลาง ซอย
28

0

0

278,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนตลาดลาง ซอย
28 แย ขวา 1,2,3

0

0

144,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนน ทพมิตร

0

0

284,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนบอนไ

0

0

1,015,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนบางอิฐ แย ซาย
1

0

0

301,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนปา น้า ซอย 1/1

0

0

282,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนปา น้า ซอย 12

0

0

829,000

-100 %

0
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โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนพอขุนทะ ล ซอย
10

1,052,082.02

0

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนพอขุนทะ ล ซอย
17/4

0

0

286,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนพอขุนทะ ล ซอย
19 แย ขวา 1

0

0

88,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนพัฒนาราม

0

0

614,550

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนพัฒนาราม แย
ซาย 1

0

0

393,454

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนมิตร ษม

0

0

520,888

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนมิตร ษม แย
ขวา 1

0

0

222,984

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนมุ ธานี

0

0

638,928

-100 %

0

312,242

0

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนน มืองใ ม ซอย 4
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โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนน มืองใ ม ซอย
4/1

140,530

0

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนน มืองใ ม ซอย 6

203,334

0

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนน มืองใ ม ซอย 7

203,334

0

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนน มืองใ ม แย
ขวา 1

218,256

0

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนน มืองใ ม แย
ขวา 5

419,912

0

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนน มืองใ ม แย
ขวา 5 ชวงที่ 2

344,627

0

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนน มืองใ ม แย
ขวา 5 ซอย 2

209,200

0

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนน มืองใ ม แย
ขวา 5 ซอย 3

209,200

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนน มืองใ มแย ขวา
ซอย 3

234,736

0

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนน มืองใ มแย ขวา
ซอย 3/1

218,256

0

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนยางงาม ซอย 2/1
ขาง รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี

1,191,758.3

0

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนยางงาม ซอย 2/1
แย ขวา 2

0

0

580,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนยางงาม ซอย 2/1
แย ขวา 2/2

0

0

393,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนยางงาม ซอย 3

0

0

109,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนยางงาม ซอย 6
(ซอยดวงมณี)

164,063.68

0

0

0 %

0

0

0

88,066

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนรุง รือง แย ซาย
1

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 108/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนรุง รือง แย ซาย
2

0

0

80,539

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนรุง รือง แย ซาย
3

0

0

123,682

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนน ลี่ยง มือง ซอย
11

0

0

755,108

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนวิภาวดี ซอย 2/2

0

0

48,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนวิภาวดี ซอย 3

0

0

173,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนวิภาวดี ซอย 5

0

0

245,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนวิภาวดี ซอย 7

0

0

225,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนศรีวิชัย 21 ซอย
27

253,970.4

0

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนศรีวิชัย 21 ซอย
17

233,228.7

0

0

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนศรีวิชัย ซอย 26

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

1,427,000

-100 %

0

470,505

0

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนสุชน 1

0

0

1,174,807

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนน นา มือง ซอยดี
ทค

0

0

258,557

-100 %

0

4,614,748

0

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนพอขุนทะ ล ซอย
25 แย ซาย 1

0

96,799.2

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีตถนนชน ษม ชวงแย
นริศถึงแสง พชร

0

0

6,011,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีตถนนดอนน STA
1+550-2+925

3,111,100

0

0

0 %

0

0

0

289,744

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนศรีวิชัย ซอย 5

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลต์ติ คอน รีตถนนอา ภอ แย รพช.
– ถนน ลี่ยง มือง

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีตถนนตลาดใ ม ซอย 5
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีตถนนภั ดีอนุสรณ์ STA
0+000-0+519

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

1,127,380

0

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีตถนนวัดโพธิ์ ซอย 31

0

0

1,676,976

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีตถนนศรีวิชัย 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

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ซอยตาช แย ซาย 2

135,909.26

0

0

0 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ซอยยอยตรงขามถนนตลาดลางซอย 7

33,170

0

0

0 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนน าญจนวิถี (บาง ุง 1 ตรงขามวัด
โพธิ์นิมิต)

0

0

37,710

-100 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนนคาย อส. 5

95,012.79

0

0

0 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนสวนราช าร
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนนดอนน 32 ลัง มบาน สรีพล

106,592.33

0

0

0 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนนดอนน 36 สุดซอย

0

35,452.31

0

0 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนนตลาดลาง 24

182,477.8

0

0

0 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนนปทุมพร 7

46,989.05

0

0

0 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนนพอขุนทะ ล 21/2

183,851.68

0

0

0 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนนพอขุนทะ ล 25

321,437.63

0

0

0 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนนพอขุนทะ ล 2/1

0

67,208.84

0

0 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนนพอขุนทะ ล 20

0

98,775.98

0

0 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนนยางงาม 2

31,059.96

0

0

0 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนนยางงาม 2/1 (ขางโรง รียนอนุบาล
สุราษฎร์ธานี)

759,036.6

0

0

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนนยางงาม 2/1 แย ขวาแร

0

0

88,060

-100 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนนล สือ 5

36,406.75

0

0

0 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนน ลี่ยง มือง 13/4

50,273.95

0

0

0 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนน ลี่ยง มือง 2/1

0

84,641.28

0

0 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนน ลี่ยง มือง ซอยขาง ัมปนาทแสตน ลส

0

69,299.62

0

0 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนนวัดโพธิ์ 13/1

40,059.73

0

0

0 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 6

0

131,964.17

0

0 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนนวัดโพธิ์ขางภผาแมนชั่น

33,636.52

0

0

0 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนนศรี ษม

0

98,938.62

0

0 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนนศรีวิชัย 21/24

0

34,830.64

0

0 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนนศรีวิชัย 26 ซอย 7 แย ซายแร

0

90,597.97

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนนสายปา น้า (จา สะพานศรีสุราษฎร์
ถึงดานศุล า ร)

0

0

670,960

-100 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะบริ วณ
ถนนอา ภอ ซอยสมตาป้าพิน

0

79,414.33

0

0 %

0

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะถนน
าญจนวิถีขางศนย์ฮอนดา

0

0

0

100 %

38,030

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะถนน
คลองฉนา และซอยยอย

0

0

0

100 %

783,000

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชน
ษม 47 แย ขวาแร

0

0

0

100 %

97,830

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอน
น 31 ลังโรงซีอิ๊ว

0

0

0

100 %

79,240

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอน
น 36 ลังตลาดดอนน

0

0

0

100 %

43,740

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะถนน
ประชารัฐ 9/1

0

0

0

100 %

95,940

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพอ
ขุนทะ ล 22

0

0

0

100 %

101,690

งินอุด นุนรัฐวิสา ิจ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะถนน ลี่ยง
มืองทาง ขาโรง รียนสุราษฎร์ธานี 2 (ราน
สลั ิน)

0

0

0

100 %

61,820

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะถนนวัด
โพธิ์ 31 ซอย 6 แย ซาย 2

0

0

0

100 %

81,600

โครง ารขยาย ขตระบบจา นาย พื่อ
จาย ระแสไฟฟ้าและ มอแปลงไฟฟ้า
ขนาด 250 ควี อ ใ อาคารวัสดุ ซอยโ ตง
ตาบลวัดประด อา ภอ มือง จัง วัดสุราษฎร์
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

302,640

320,640

343,200

111.42 %

725,600

5,587,070.48

5,851,921.36

6,416,600

-0.73 %

6,369,600

723,936.44

742,060.25

810,500

-3.34 %

783,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน

401,800

516,500

695,000

-56.83 %

300,000

41,000

42,000

60,000

0 %

60,000

0

0

0

100 %

9,600

9,300

9,600

9,600

-100 %

0

452,100

568,100

764,600

71,750

4,000

50,000

60 %

80,000

0

80,000

84,000

0 %

84,000

13,076

1,700

10,000

-20 %

8,000

0

0

0

100 %

2,000

790,319.02

624,604.8

700,000

-28.57 %

500,000

875,145.02

710,304.8

844,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

369,600

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คา ชาทรัพย์สิน
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

674,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 116/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

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

วัสดุ อสราง

347,455

349,879.6

290,000

37.93 %

400,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

198,204

266,384.8

336,000

-40.48 %

200,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

794,185.8

635,298.6

800,000

-12.5 %

700,000

0

4,900

5,000

0 %

5,000

2,199,300

2,767,850

2,500,000

-80 %

500,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

19,752

9,942

1,000

400 %

5,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

49,980

59,780

60,000

-16.67 %

50,000

วัสดุสารวจ

36,000

19,800

30,000

-33.33 %

20,000

3,792,699.5

4,276,276.5

4,137,000

339,649.35

149,070.84

300,000

-50 %

150,000

76,778.66

114,754.21

200,000

0 %

200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

416,428.01

263,825.05

500,000

350,000

รวมงบดาเนินงาน

5,536,372.53

5,818,506.35

6,245,600

3,403,600

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
วัสดุ าร ษตร

รวมค่าวัสดุ

2,010,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 117/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
ต ล็ ็บ อ สาร ชนิด 15 ลิ้นชั

14,550

0

0

0 %

0

โตะทางานพรอม าอี้

12,000

0

0

0 %

0

26,550

0

0

โครง าร อสรางป้อมยาม (บริ วณพื้นที่
สถานที่ าจัดขยะมลฝอย ต.วัดประด อ
. มือง จ.สุราษฎร์ธานี)

0

0

190,000

-100 %

0

โครง าร อสรางอาคารที่พั คนงาน
(บริ วณพื้นที่สถานที่ าจัดขยะมลฝอย ต.วัด
ประด อ. มือง จ.สุราษฎร์ธานี)

0

0

528,000

-100 %

0

โครง าร อสรางอาคาร รือน พาะชา
(บริ วณพื้นที่สถานที่ าจัดขยะมลฝอย ต.วัด
ประด อ. มือง 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

รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อสรางสิ่งสาธารณป าร

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 118/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

3,030,840

3,345,314.19

3,447,500

19.1 %

4,105,900

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

109,200

189,096

160,800

-73.88 %

42,000

งินประจาตาแ นง

67,200

147,096

136,800

-86.84 %

18,000

คาจางล จางประจา

2,456,469

2,269,380

1,578,700

4.1 %

1,643,400

0

12,600

30,240

0 %

30,240

27,103,584.42

27,596,431.08

28,121,100

8.57 %

30,530,600

2,973,264.46

2,943,622.49

3,052,900

4.14 %

3,179,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

8,249,650

8,605,650

10,155,800

-8.29 %

9,314,000

คา ชาบาน

93,193.55

119,200

60,000

0 %

60,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของล จางประจา
คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 119/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0

0

0

100 %

34,600

28,000

18,000

37,900

-100 %

0

8,370,843.55

8,742,850

10,253,700

37,270,546.76

1,215,334.21

1,803,500

-16.27 %

1,510,000

คา าจัดขยะมลฝอย

0

29,550,989.52

31,558,400

-15.82 %

26,564,500

คาขนยายขยะมลฝอย

0

4,164,834

8,340,000

-27.01 %

6,087,500

คาจาง มาบุคคลภายนอ วาดขยะ

0

0

7,400,250

0 %

7,400,500

คาจาง มาบุคคลภายนอ ็บขยะ

0

5,860,470

0

0 %

0

คา ชาทรัพย์สิน

0

36,000

162,000

33.33 %

216,000

48,207

83,818

80,000

-45 %

44,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

0

100 %

11,000

คาสินไ มทดแทน

0

0

0

100 %

10,000

375,599

140,200

300,000

0 %

300,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

9,408,600

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ

โครง ารจัด ารขยะในชุมชน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 120/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารลดโล รอน ับนครสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

133,053

106,250

0

0 %

0

7,961,539.69

8,460,678.85

8,905,000

-17.92 %

7,309,000

45,788,945.45

49,618,574.58

58,549,150

188,030

124,321

195,000

-23.08 %

150,000

7,040

10,395

30,000

0 %

30,000

1,164,525

912,830

1,232,000

-18.83 %

1,000,000

55,300

164,080

35,000

42.86 %

50,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

1,149,279.35

1,079,897.92

1,526,000

-9.31 %

1,384,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

13,815,017.42

11,803,928.92

14,387,000

-9.23 %

13,059,700

273,050

121,200

216,000

-53.24 %

101,000

94,270

85,290

71,000

-21.13 %

56,000

0

0

30,000

-66.67 %

10,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

679,415

954,760

1,200,000

-36 %

768,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

36,280

29,945

68,000

-23.53 %

52,000

วัสดุอื่น

31,340

23,000

30,000

0 %

30,000

17,493,546.77

15,309,647.84

19,020,000

118,230.83

119,597.93

130,000

0 %

130,000

4,176.21

8,024.5

20,000

0 %

20,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

49,452,500

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุ อสราง

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
วัสดุ าร ษตร
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

รวมค่าวัสดุ

16,690,700

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 121/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาบริ ารโทรศัพท์

16,068.98

17,913.94

22,610

-86.73 %

3,000

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

121,926.5

174,506.3

145,000

17.24 %

170,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

260,402.52

320,042.67

317,610

323,000

รวมงบดาเนินงาน

71,913,738.29

73,991,115.09

88,140,460

75,874,800

รถบรรทุ (ดี ซล)

0

704,200

0

0 %

0

รถยนต์บรรทุ ขยะติด ชื้อ

0

0

0

100 %

2,000,000

รถยนต์บรรทุ ขยะมลฝอยแบบถัง
คอน ทน นอร์

0

0

0

100 %

4,500,000

รถยนต์บรรทุ มลฝอยแบบขอ ี่ยวถัง

0

0

0

100 %

9,000,000

0

50,000

0

0 %

0

0

0

0

100 %

4,733,000

ลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สา รับติดตั้งภายนอ อาคาร

0

155,000

0

0 %

0

ชุด ครื่อง ระจาย สียงติดรถยนต์ครบชุด

0

41,730

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

ครุภัณฑ์ าร ษตร
ครื่องฉีดน้าแรงดันสง
ครุภัณฑ์ อสราง
รถขุดไฮดรอลิ ตีนตะขาบ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 122/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

8,500

0

0 %

0

ครื่องสารองไฟฟ้า

0

2,500

0

0 %

0

อุป รณ์ ระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
L2 Switch) ขนาด 8 ชอง

0

8,300

0

0 %

0

อุป รณ์บันทึ ภาพผาน ครือขาย
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง

0

21,500

0

0 %

0

ชุดรั้วสแตน ลสติดรถยนต์ขนาด ทา ับ
ระบะ ลังรถบรรทุ (ดี ซล)

0

9,630

0

0 %

0

ถังขยะคอน ทน นอร์

0

0

0

100 %

4,400,000

ถังบรรจุมลฝอยแบบขอ ี่ยว

0

0

0

100 %

1,900,000

0

678,000

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

1,679,360

0

26,533,000

รวมงบลงทุน

0

1,679,360

0

26,533,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

107,654,296.17

112,174,014.85

124,668,500

141,957,140

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

ครุภัณฑ์อื่น

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาซอมใ ญรถสุขา คลื่อนที่ มาย ลข
ทะ บียน 81 – 3444

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 123/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานบาบัดนาเสีย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

1,651,172.26

1,866,300

2,074,500

29.99 %

2,696,600

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

67,200

67,200

67,200

0 %

67,200

งินประจาตาแ นง

85,200

85,200

85,200

0 %

85,200

คาจางล จางประจา

392,700

412,740

441,200

7.05 %

472,300

คาตอบแทนพนั งานจาง

5,712,136.8

5,820,240

6,273,000

16.51 %

7,308,900

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

428,507.52

406,020

485,800

-4.67 %

463,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

282,500

353,600

400,000

-25 %

300,000

คา ชาบาน

148,500

191,000

200,000

-4 %

192,000

0

0

0

100 %

34,600

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 124/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

31,300

29,200

38,400

462,300

573,800

638,400

461,243

308,880

400,000

-50 %

200,000

0

54,000

126,000

38.1 %

174,000

32,960

10,800

26,000

-38.46 %

16,000

0

0

0

100 %

4,000

16,619

0

30,000

-33.33 %

20,000

5,810,103.43

4,872,401.65

5,300,000

-19.74 %

4,254,000

6,320,925.43

5,246,081.65

5,882,000

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

วัสดุ อสราง

927,222

657,115

820,000

-2.44 %

800,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

198,443

352,164.8

500,000

-32 %

340,000

รวมค่าตอบแทน

-100 %

ปี 2565
0
526,600

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คา ชาทรัพย์สิน
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
คาสินไ มทดแทน
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

4,668,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 125/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

1,517,583.82

1,570,146.52

2,000,000

0 %

2,000,000

9,900

17,800

15,000

0 %

15,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

1,000

0 %

1,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

0

0

30,000

-10 %

27,000

20,220

21,415

30,000

-66.67 %

10,000

0

0

1,000

0 %

1,000

148,150.06

134,317.1

100,000

-50 %

50,000

2,836,186.88

2,804,894.42

3,572,000

592.68

489.46

5,000

100 %

10,000

0

0

0

100 %

35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

592.68

489.46

5,000

45,000

รวมงบดาเนินงาน

9,620,004.99

8,625,265.53

10,097,400

8,547,600

0

0

6,500,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

12,000,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

วัสดุคอมพิว ตอร์
วัสดุสารวจ
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

3,308,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
รถบรรทุ น้าอ น ประสงค์ ชนิด 10 ลอ
ครุภัณฑ์ อสราง
ครื่องจั ร ลชุด รือขุดลอ แ ลงน้าและ
าจัดวัชพืช

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 126/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครื่อง จาะ ระแท แบบใชไฟฟ้า 220 V.

0

179,760

0

0 %

0

รถขุดไฮดรอลิ ตีนตะขาบ

0

0

0

100 %

4,733,000

รถขุดไฮดรอลิ ลอยาง

0

0

0

100 %

6,500,000

0

54,998

0

0 %

0

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

รวมงานบาบัดนาเสีย

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

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

1,175,640

1,227,460

2,082,200

38.01 %

2,873,600

คาตอบแทนพนั งานจาง

1,437,480

1,567,509.68

1,520,400

20.33 %

1,829,500

ครุภัณฑ์โรงงาน
ครื่อง จียรนัยไฟฟ้าแบบตั้งแทน ขนนาดไม
นอย วา 8 นิ้ว
ครุภัณฑ์อื่น
ครื่องบันทึ ขอมล าร ดินทางของรถ
(GPS)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 127/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
33.33 %

ปี 2565

24,000

32,967.74

36,000

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

30,000

210,000

117,700

-83.01 %

20,000

คา ชาบาน

87,000

108,000

156,000

-61.54 %

60,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0

0

0

100 %

5,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

0

7,556

5,000

-100 %

0

117,000

325,556

278,700

1,500

0

20,000

-50 %

10,000

16,336

6,790

10,000

60 %

16,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

85,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 128/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

0

100 %

4,000

โครง ารประ วดชุมชน ขมแข็ง

0

129,000

300,000

-33.33 %

200,000

โครง ารฝึ อบรมสง สริมอาชีพผวางงาน
ตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง

522,724

88,500

300,000

-50 %

150,000

โครง ารพัฒนา ระบวน าร รียนร พื่อ
สรางชุมชน ขมแข็งใน ารพัฒนาชุมชน

698,220

651,420

670,000

-25.37 %

500,000

โครง ารพัฒนา ระบวน าร รียนร พื่อ
สรางสตรี ขมแข็งตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจ
พอ พียง

491,294

149,300

500,000

-50 %

250,000

โครง ารพัฒนาระบบขอมลครัว รือนและ
ชุมชน ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

276,510

0

100,000

-50 %

50,000

โครง ารพัฒนาระบบสวัสดิ ารสังคมตาม
ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง

46,580

0

40,000

-50 %

20,000

โครง ารพัฒนาศั ยภาพคณะ รรม าร
ครือขายชุมชนคณะ รรม าร ขตพัฒนา
ชุมชน คณะ รรม ารชุมชนและองค์ ร
ชุมชนอื่น ๆ

1,538,602

1,498,950

1,500,000

-9.33 %

1,360,000

โครง ารพัฒนาศั ยภาพสตรี

1,175,796

987,450

1,105,000

-27.6 %

800,000

0

0

36,900

-100 %

0

47,360

0

0

0 %

0

โครง าร ลือ ตั้งประธานคณะ รรม าร
ชุมชนใน ขต ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
โครง ารสง สริม ารใชจั รยานพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 129/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารสง สริมและพัฒนาชุมชนตนแบบ
ารจัด ารตน องตามแบบชีวิตวิถีใ ม
(New Normal) พื่อ ารจัด ารทรัพยา ร
ในชุมชน

0

0

0

100 %

400,000

โครง ารสง สริมและพัฒนาศั ยภาพ ครือ
ขายผผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน

0

107,786

200,000

-50 %

100,000

โครง ารสง สริม ศรษฐ ิจชุมชน พื่อพัฒนา
ชุมชน มือง

0

0

0

100 %

50,000

โครง ารอบรม ารใชคอมพิว ตอร์ในศนย์
าร รียนร ICT ชุมชน ทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

0

32,107

150,000

-100 %

0

โครง ารอบรม ารใช ทคโนโลยีและ ครื่อง
มือ ารสื่อสารในยุคปจจุบัน

0

0

0

100 %

50,000

108,951.15

49,590

130,000

-61.54 %

50,000

4,923,873.15

3,700,893

5,061,900

49,050

42,610

50,000

-20 %

40,000

0

0

0

100 %

5,000

19,955

29,540

20,000

0 %

20,000

8,260

38,900

15,000

-33.33 %

10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

0

100 %

10,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

6,800

10,000

-50 %

5,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

4,010,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุ อสราง

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 130/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุ ีฬา

99,102

99,844

100,000

-50 %

50,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

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

รวมงบดาเนินงาน

5,311,370.15

4,258,653

5,605,600

4,270,000

0

150,000

0

0 %

0

0

0

48,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

150,000

48,000

0

รวมงบลงทุน

0

150,000

48,000

0

0

0

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
ครื่องอัด ระทงใบตอง
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ สา รับงาน
สานั งาน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนองค์ รประชาชน
โครง าร งินอุด นุนสง สริมอาชีพ ารแปร
รปและถนอมอา าร/ชุมชนทาแข

100 %

70,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 131/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารฝึ อบรมสง สริมอาชีพ ารผลิต
บรรจุภัณฑ์จา วัสดุธรรมชาติ (ตอ นื่องปี
2563)/ชุมชนวัด ลางใ ม

0

0

100,000

-100 %

0

โครง ารฝึ อบรมอาชีพระยะสั้น ลั สตร
สริมสวย-ปตตา ลี่ยนชาย/ชุมชนศรี
ธานี-ยางงาม

120,000

0

0

0 %

0

โครง ารสง สริมอาชีพ ารทาขนมและ
ผลิตภัณฑ์ในครัว รือน/ชุมชน มตตาธรรม

100,000

0

0

0 %

0

โครง ารสง สริมอาชีพ ารประ อบอา าร
ชาและ ครื่องดื่ม (ชา าแฟโบราณ และ
อื่นๆ)/ชุมชน นาดาน

0

0

0

100 %

70,000

โครง ารสง สริมอาชีพ าร พาะ ็ด/ชุมชน
ตลาดดอนน

0

80,000

0

0 %

0

โครง ารสง สริมอาชีพ ลี้ยงปนา- ุงแม
น้า- อยขมในบอซี มนต์/ชุมชนตลาดลาง

0

0

0

100 %

100,000

โครง ารอุด นุนปล ผั คอนโด ษตร
อินทรีย์ (ตอ นื่องปี 64)/ชุมชนปา น้า

0

0

0

100 %

60,000

โครง ารอุด นุนฝึ อบรม ารทา ครื่องมือ
ประมง/ชุมชนบาง ุง

99,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนฝึ อบรม ารทา ครื่องมือ
ประมง/ชุมชนปา น้า

85,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนฝึ อบรม ารทา ครื่องมือ
ประมง/ชุมชนวัดทาทอง

0

100,000

0

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนฝึ อบรม ารทา ครื่องมือ
ประมงชายฝ่ง (ตอ นื่อง ปี2563)/ชุมชนบาง
ุง

0

0

99,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนฝึ อบรม ารทา ครื่องมือ
ประมงชายฝ่ง (ตอ นื่องปี 64)/ชุมชนบาง ุง

0

0

0

100 %

100,000

โครง ารอุด นุนฝึ อบรม ารทา ครื่องมือ
ประมงชายฝ่ง/ชุมชน าดตายวง

0

0

0

100 %

80,000

โครง ารอุด นุนฝึ อบรม ารทาน้า อม
จา ดอ ไม และน้ามันมะพราวส ัด
ย็น/ชุมชนออมคายวิภาวดี

0

0

66,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนฝึ อบรม ารทาผามัดยอม
และผาบาติ /ชุมชนโพ วาย

0

0

110,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนฝึ อบรม าร ลี้ยง อย
ขม/ ุงฝอย / ชุมชนบาง ุง 2

0

0

0

100 %

86,000

โครง ารอุด นุนฝึ อบรมตัด ย็บ สื้อผาสตรี
ชุดไทยถิ่นใต /ชุมชนวัดโพธาวาส

0

0

118,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนฝึ อบรมทาผลิตภัณฑ์
จั สานภมิปญญาสชุมชน /ชุมชนวัดโพธาวา
ส

0

120,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนฝึ อบรมทาผลิตภัณฑ์
จั สานภมิปญญาสทองถิ่น/ชุมชนบาง ุง 2

0

0

75,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนฝึ อบรมอาชีพทา ครื่อง
มือประมง/ชุมชนคลองฉนา

0

0

90,000

-100 %

0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 133/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนฝึ อบรมอาชีพทา ครื่อง
มือประมง/ชุมชน าดตายวง

0

0

90,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริม ารจัดระ บียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถีใ ม (New Normal)
ชุมชน าญจนวิถีรวมใจ

0

0

0

100 %

100,000

โครง ารอุด นุนสง สริม ารจัดระ บียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถีใ ม (New Normal)
ชุมชนทา บ

0

0

0

100 %

100,000

โครง ารอุด นุนสง สริม ารจัดระ บียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถีใ ม (New Normal)
ชุมชนวัดโพธาวาส

0

0

0

100 %

100,000

โครง ารอุด นุนสง สริม ารจัดระ บียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถีใ ม (New Normal)
ชุมชนสิริศุข

0

0

0

100 %

100,000

100,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริม ารทาผลิตภัณฑ์
จา ผา/ชุมชนไทยสมุทร

85,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริม ารประดิษฐ์
ดอ ไมจา ผา/ชุมชนมณฑลท ารบ ที่ 45

0

0

0

100 %

80,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ระ ป๋าผา
ลดโล รอน/ชุมชน รมท ารราบที่ 25

0

0

0

100 %

70,000

โครง ารอุด นุนสง สริม ารทา ษตร
อินทรีย์ตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ
พียง/ชุมชน นองบัว

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 134/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ระ ป๋าผา
และ มว บัค ็ต/ชุมชนพวง พชรพัฒนา

0

0

0

100 %

78,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ลองยาว
ประยุ ต์/ชุมชน สม็ด รียง

125,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารคัดแย
ขยะและผลิตภัณฑ์แปรรปจา ขยะ/ชุมชน
วัดโพธาวาส

0

0

0

100 %

100,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารต แตง
ผลิตภัณฑ์ ระจด/ชุมชน สรีไท

0

0

67,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารตัด ย็บ
ระ ป๋าแบบผาไทย/ชุมชนนา นียน

0

0

90,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารตัด ย็บ
ระ ป๋าผาลดโล รอน/ชุมชนไทยสมุทร

0

80,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารตัด ย็บ
ระ ป๋าผาลดโล รอน/ชุมชน ปี่ยมสุข

0

0

0

100 %

65,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารตัด ย็บ
ระ ป๋าแฮนด์ มด/ชุมชน พชรวิลลา

0

0

0

100 %

78,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารตัด ย็บ
ป ถั รอยต แตง สื้อยืด/ชุมชนไทยสมุทร

0

0

85,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารตัด ย็บ
ผาไทยและป ลื่อมมุข/ชุมชนนา นียน

90,000

0

0

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 135/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารตัด ย็บ
สื้อคอ ระ ชาและ ระ ป๋าผา(ตอ นื่อง
ปี2563)/ชุมชนฝ่งบางใบไม

0

0

96,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารตัด ย็บ
สื้อคอ ระ ชาและ ระ ป๋าผา/ชุมชนฝ่งบาง
ใบไม

0

100,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารตัด ย็บ
สื้อผาตามปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง (ตอ
นื่องปี 61)/ชุมชน าญจนวิถีรวมใจ

102,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารตัด ย็บ
มว และ ระ ป๋า/ชุมชน าญจนวิถีรวมใจ

0

0

0

100 %

85,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา ระ
ป๋าผาแฮนด์ มด/ชุมชนวัดโพธาวาส

100,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา ระ
ป๋าผาแฮนด์ มด/ชุมชน สรีพล

0

100,000

0

0 %

0

100,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ระ ป๋าสวยดวยผาทองถิ่นพื้น มือง/ชุมชน
ตลาดดอนน

80,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ระ ป๋า ิ้ว ระสอบปอ/ชุมชนราษฎร์อุทิศ

0

0

100,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ระ ป๋าผาแฮน มด/ชุมชนวัด ลางใ ม

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 136/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ษตรอินทรีย์/ชุมชนนา นียน

0

90,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ษตรอินทรีย์/ชุมชนวัง พชร

0

100,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ษตรอินทรีย์/ชุมชน สรีไท

0

100,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ษตรอินทรีย์/ชุมชน สาวลั ษณ์

0

0

70,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ษตรอินทรีย์/ชุมชน นาดาน

0

100,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ษตรอินทรีย์และปล ตนมะนาว/ชุมชนทา
บ

0

75,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ษตรอินทรีย์และปล พืชสมุนไพร (ตอ
นื่องปี 62) /ชุมชน นาสนาม ีฬา

0

100,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ษตรอินทรีย์และปล พืชสมุนไพร(ตอ
นื่องปี 2564)/ชุมชน นาสนาม ีฬา

0

0

0

100 %

77,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ษตรอินทรีย์และปล พืชสมุนไพร(ตอ
นื่องปี2563)/ชุมชน นาสนาม ีฬา

0

0

80,000

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาขนม
ดือนสิบ 12 อยาง/ชุมชน สม็ด รียง

0

110,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาขนม
ไทย/ชุมชนล สือ- ารุณราษฎร์

90,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาขนม
ไทย/ชุมชนวัดไทร

100,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาขนม
ไทยโบราณ /ชุมชน ลังอาชีวะ

0

0

70,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาขนม
ไทยโบราณ/ชุมชน ค ะชุมชน

0

0

70,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาขนม
ไทยโบราณ/ชุมชนตลาดลาง

95,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาขนม
ไทยโบราณ/ชุมชน พชรวิลลา

0

0

70,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาขนม
ไทยโบราณ/ชุมชนยานยาว

0

0

70,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาขนม
ไทยโบราณ/ชุมชนวัดทาทอง

70,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาขนม
ไทยและอา ารไทย-จีน/ชุมชนดงตาล

0

0

100,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาขนม
ไทยและอา ารไทย-จีน/ชุมชนในลึ

100,000

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาขนม
ไทยและอา ารพื้นบาน/ชุมชนวัดทาทอง

0

0

0

100 %

80,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาขนม
บ อรี่/ชุมชน ทศบาล

90,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาขนม
บ อรี่/ชุมชนมะขาม ตี้ย

0

86,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาขนม
บ อรี่และขนมไทย/ชุมชน มตตาธรรม

0

0

80,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาขนม
พื้น มืองและขนม วาน/ชุมชนโพ วาย

0

100,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาขนม
และ บ อรี่/ชุมชนไทยสมุทร

0

0

0

100 %

73,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาของ
ชารวยและของที่ระลึ /ชุมชนออมคายวิภา
วดีฯ

0

65,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาของที่
ระลึ ของชารวย ทาพวง รีด/ชุมชนสิริศุข

100,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาของที่
ระลึ และของชารวย (ตอ นื่องปี 64)/ชุมชน
บาง ุง 1

0

0

0

100 %

58,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาไข
ค็ม/ชุมชนทุงนอย

0

0

0

100 %

70,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาไข
ค็มและแปรรป/ชุมชนมะขาม ตี้ย

0

0

0

100 %

70,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาไข
ค็มและแปรรปอา ารจา ไข ค็ม/ชุมชน
ยานยาว

0

80,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา ครื่อง
แ งป ษ์ใต น้าพริ ตาแดงไตปลา
แ ง/ชุมชนศรีธานี

70,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา ครื่อง
แ งป ษ์ใต/ชุมชนยานยาว

0

0

0

100 %

70,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา ครื่อง
มือประมง (ตอ นื่องปี 63)/ชุมชนวัดทาทอง

0

0

90,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา ครื่อง
มือประมง/ชุมชน าดตายวง

97,000

88,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา ครื่อง
มือประมงชายฝ่ง/ชุมชนบาง ุง

0

99,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา ชื้อ
็ดชนิดตางๆและแปรรป ็ด/ชุมชนบาง
ุง3

0

80,600

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ดอ ไมจันทน์ และ รียญโปรยทาน/ชุมชน
ตลาด ษตร 2

0

60,000

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ดอ ไมจันทน์และ รียญโปรยทาน/ชุมชน
ออมคายวิภาวดีฯ

55,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาถุงผา
อ น ประสงค์ (ตอยอดปีงบประมาณ
2564)/ชุมชนบานบางใ ญ

0

0

0

100 %

80,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาถุงผา
อ น ประสงค์/ชุมชนบานบางใ ญ

0

0

100,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
น้าพริ /ชุมชนทุงนอย

70,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
น้าพริ และอา ารพื้นบาน (ตอยอดปี
2562)/ชุมชนทุงนอย

0

0

100,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
น้าพริ สตรตางๆ/ชุมชน นาคาย อส.

0

0

0

100 %

65,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาน้ายา
ลางจาน, ยาสระผมและผลิตภัณฑ์
สมุนไพร/ชุมชนทา บ

50,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาน้ายา
อ น ประสงค์,สบ,แชมพ,น้ายาซั ผา,น้ายา
ปรับผานุม,น้ามันคลาย สนและยาดม
สมุนไพร/ชุมชนวัดไทร

0

100,000

0

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 141/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาน้ายา
อ น ประสงค์และสบสมุนไพร/ชุมชนตลาด
ษตร 2

72,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาน้ายา
อน ประสงค์, สบสมุนไพร และสบ ลว
ลางมือ/ชุมชน ทศบาล

0

0

70,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาน้ายา
อน ประสงค์สบสมุนไพร น้ายาทุ ชนิด
/ชุมชน ค ะชุมชน

0

80,800

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาน้า
อมจา ดอ ไมน้ามันมะพราวส ัด ย็นและ
สมุนไพร/ชุมชนทา บ

0

0

65,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาน้า
อมจา ดอ ไมและสมุนไพร/ชุมชนราษฎร์
อุทิศ

0

120,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาบรรจุ
ภัณฑ์จา วัสดุธรรมชาติ/ชุมชนบึงขุนทะ ล

0

0

157,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาปุ๋ย
มั จา วัชพืช-ผั ตบชวาและน้า มั
ชีวภาพไลแมลง/ชุมชนสิริศุข

0

0

100,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ผลิตภัณฑ์ของใชในครัว รือน (ตอ นื่องปี
2563)/ชุมชน นาคาย อส.

0

0

60,000

-100 %

0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 142/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ผลิตภัณฑ์ของใชในครัว รือน/ชุมชน นา
คาย อส.

0

60,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ผลิตภัณฑ์จั สาน/ชุมชนตลาดใ ม-ดอนน

0

0

0

100 %

90,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ผลิตภัณฑ์จั สานจา ระจด/ชุมชนตลาด
ษตร 2

0

0

69,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ผลิตภัณฑ์จั สานดวย ทคนิค คดพาจและ
ารตัด ย็บ สื้อผา/ชุมชนรวม พชรสามัคคี

110,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ผลิตภัณฑ์จั สานดวย ทคนิค ดคพาจ
/ชุมชนรวม พชรสามัคคี

0

100,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ผลิตภัณฑ์จั สานภมิปญญาสชุมชน/ชุมชน
ตลาดใ ม-ดอนน

0

100,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ผลิตภัณฑ์จั สานภมิปญญาสชุมชน/ชุมชน
พชรวิลลา

100,000

0

0

0 %

0

80,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ผลิตภัณฑ์จา ผา( ระ ป๋าลดโล รอน)
/ชุมชนวัง พชร

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 143/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ผลิตภัณฑ์น้ายาใชในครัว รือน/ชุมชน ค ะ

100,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ผลิตภัณฑ์สา รับงานสานดวย ทคนิค ดค
พาจ (Decoupage) /ชุมชน สรีไท

70,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
ผลิตภัณฑ์ออร์แ นนิค/ชุมชน รมท ารราบ
ที่ 25

0

95,200

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอม (ผาพันคอ, สื้อ,ผาคลุมไ ล)/ชุมชนฝ่ง
บางใบไม

0

0

0

100 %

80,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอม/ชุมชน ค ะชุมชน

0

0

0

100 %

80,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอม/ชุมชนในลึ

0

0

0

100 %

100,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอม/ชุมชนรวม พชรสามัคคี

0

0

0

100 %

100,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอม/ชุมชนศรีธานี-ยางงาม

0

0

0

100 %

100,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอม/ชุมชน นองบัว

0

0

0

100 %

100,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอม/ชุมชนออมคายวิภาวดีรังสิต

0

0

0

100 %

53,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 144/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอมจา วัสดุธรรมชาติ/ชุมชน สรีพล

0

0

0

100 %

100,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอมและผาบาติ /ชุมชนในลึ

0

100,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอมและผาบาติ /ชุมชน นาศาลา ลาง

0

0

70,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาพวง
รีดดอ ไมสด ดอ ไมแ งและดอ ไม
จันทน์ (ตอ นื่อง 61) /ชุมชนตลาด นาศนย์
สรางทาง

90,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาล
แป้งและผลิตภัณฑ์แปรรป (ขาว มา , ัว
ชื้อ มั สุรา, ัว ชื้อไวน์)/ชุมชนราษฎร์อุทิศ

0

0

0

100 %

90,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทาศิลปะ
สา รับงานสานดวย ทคนิค ดคพาจ
(Decupage) /ชุมชนบางใ ญ

0

76,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา สื้อ
ผามัดยอม/ชุมชนวัง พชร

0

0

0

100 %

70,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา ยื่อ
ต ปลาดวยน้ายางพารา/ชุมชนตลาด
ษตร2

0

0

0

100 %

75,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 145/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
อา ารพื้นบานและน้าพริ /ชุมชนวัด นา
มือง

0

0

0

100 %

140,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
อา ารและขนมไทย/ชุมชนในลึ

0

0

100,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
อา ารและขนมไทยโบราณตามวิถี
ชุมชน/ชุมชนบานบางทอง

70,000

0

0

0 %

0

0

95,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารนวดแผน
ไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ตอ นื่องปี
61)/ชุมชนฝ่งบางใบไม

90,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารนวดแผน
ไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (ตอ นื่องปี
2562) /ชุมชน ลังอาชีวะ

0

100,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารนวดแผน
ไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย/ชุมชน
ทศบาล

0

85,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารทา
อา ารสา ร็จรปพรอมรับประทาน,ขนม
จีบ,ซาลา ปา, อ ม ทะ ล, อยจอ,แฮ ึ้ง
/ชุมชนตลาดลาง

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 146/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารนวดแผน
ไทยและผลิตสมุนไพรไทย/ชุมชน ลัง
อาชีวะ

100,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารประ อบ
อา าร ชาและขนมพื้น มือง/ชุมชนดงตาล

0

0

0

100 %

80,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารประ อบ
อา ารไทย/อีสานและขนมไทยพื้น
บาน/ชุมชน นาดาน

60,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารประ อบ
อา ารพื้นบาน/ชุมชนโพ วาย

100,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารประ อบ
อา ารพื้นบานและน้าพริ /ชุมชนตลาด
นาศนย์สรางทาง

0

0

0

100 %

56,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารประ อบ
อา ารวาง/ชุมชน นาดาน

0

0

70,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารประดิษฐ์
และ ารจัดดอ ไมและ ารทาของ
ชารวย/ชุมชน พชรวิลลา

0

70,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารปล ผั
ษตรอินทรีย์/ชุมชนศรีธานี-ยางงาม

0

120,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารปล ผั
ษตรอินทรีย์และสมุนไพรพื้นบาน/ชุมชน
ปี่ยมสุข

0

80,000

0

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 147/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารปล ผั
คอนโด ษตรอินทรีย์ (ตอ นื่องปี
2563)/ชุมชนปา น้า

0

0

80,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารปล ผั
คอนโด ษตรอินทรีย์ /ชุมชนปา น้า

0

100,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารปล ผั
คอนโด ษตรอินทรีย์/ชุมชนบาง ุง 2

80,000

73,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารปล ผั
ปลอดสารพิษตามปรัชญา ศรษฐ ิจพอ
พียง/ชุมชนมณฑลท ารบ ที่ 45

0

0

80,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารปล ผั
ปลอดสารพิษตามพระราชดาริ (ตอ นื่องปี
61)/ชุมชนคายวิภาวดีรังสิต

80,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารปล ผั
ปลอดสารพิษตาม ลั ษตรทฤษฎีใ ม
/ชุมชนคายวิภาวดีรังสิต

0

80,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารปล พืช
ษตรอินทรีย์/ชุมชนวัด นา มือง

0

130,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารปล พืช
ษตรอินทรีย์ชุมชน มือง/ชุมชน มตตา
ธรรม

0

100,000

0

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 148/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารปล พืช
ษตรอินทรีย์ พื่อสง สริม ารทอง
ที่ยว/ชุมชนบึงขุนทะ ล

0

200,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารปล พืช
ษตรอินทรีย์วิถีชุมชน มือง/ชุมชน สม็ด
รียง

0

0

0

100 %

90,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารปล พืช
ผั สวนครัว ษตรอินทรีย์ตาม ลั
ศรษฐ ิจพอ พียง/ชุมชนพวง พชรพัฒนา

0

80,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารปล พืช
สมุนไพร พื่อสุขภาพ/ชุมชน นาสนาม ีฬา

100,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารปล พืช
สมุนไพรและพืช ษตรอินทรีย์ (ตอ นื่องปี
2563)/ชุมชน นองบัว

0

0

80,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารปล พืช
สมุนไพรและพืช ษตรอินทรีย์/ชุมชน นอง
บัว

0

100,000

0

0 %

0

100,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

120,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารปล
มะนาวในบอซี มนต์นอ ฤดตาม ลั
ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง/ชุมชน ปี่ยมสุข
โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารป ลื่อม,
ป มุ ผาปา ตะ/ชุมชนส รณ์คร

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 149/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารป
ลื่อม,ป มุ ผาปา ตะ/ชุมชนส รณ์คร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

120,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารป ลื่อม
ระ ป๋า/ชุมชนส รณ์คร

100,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารแปรรป
ผลิตภัณฑ์อา ารทะ ล/ชุมชน ลังคลัง

80,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารแปรรป
อา าร/ชุมชน ัวแ ลมพัฒนา

0

90,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารแปรรป
อา ารและผลิตภัณฑ์จา สมุนไพร/ชุมชน
ัวแ ลมพัฒนา

98,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารผลิตของ
ชารวยงานพิธีพวง รีด และ รียญโปรย
ทาน/ชุมชนแ ลมทราย

0

0

60,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารผลิต
บรรจุภัณฑ์จา วัสดุธรรมชาติ /ชุมชนวัด
ลางใ ม

0

100,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารผลิต
บรรจุภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ (ตอ นื่องปี 64)
/ชุมชนวัดไทร

0

0

0

100 %

85,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารผลิต
บรรจุภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ/ชุมชนวัดไทร

0

0

105,000

-100 %

0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 150/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารผลิต
อา ารและแปรรปอา ารทะ ล/ชุมชนวัด
ลางใ ม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

100,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารผ ผา
ประดับในงานพิธีตางๆ/ชุมชนบานบางใ ญ

95,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารผ ผา
และ ารจัดดอ ไมสด, ดอ ไมแ งในงาน
พิธีตางๆ /ชุมชนบึงขุนทะ ล

100,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร พนท์
ตัด ย็บผลิตภัณฑ์จา ผาไทย/ชุมชนวัด นา
มือง

0

0

150,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร พนท์
ผลิตภัณฑ์ดวย ทคนิค ดคพาจ/ชุมชนรวม
พชรสามัคคี

0

0

100,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร พนท์
ผลิตภัณฑ์ดวย ทคนิค ดคพาจ/ชุมชน สรีพล

0

0

90,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร พนท์ผา
ปา ตะ/ชุมชนโพ วาย

0

0

0

100 %

107,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร พนท์ผา
ปา ตะดวย ทคนิค ารตัด สน (ตอ นื่อง
ปี2563) /ชุมชนล สือ- ารุณราษฎร์

0

0

97,000

-100 %

0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 151/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร พนท์ผา
ปา ตะดวย ทคนิค ารตัด สน/ชุมชนล
สือ- ารุณราษฎร์

0

126,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร พนท์ผา
ลายไทย/ชุมชนตาปี

0

0

110,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร พาะ
ลี้ยงไ บาน,ไ ไข,ไ นื้อ/ชุมชน นาศาลา
ลาง

80,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร พาะ
และขยายพันธุ์ไมประดับ/ชุมชนแ ลมทราย

0

0

0

100 %

70,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร พาะ ็ด
นางฟ้า/ชุมชน ร.25 พัน 3

0

0

77,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร พาะ ็ด
ฟาง/ชุมชนศรีธานี

0

0

0

100 %

75,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร พิ่ม
มลคาผลิตภัณฑ์ ระจด (ตอ นื่องปี
2564)/ชุมชนตลาดดอนน

0

0

0

100 %

80,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร พิ่ม
มลคาผลิตภัณฑ์ ระจด/ชุมชนตลาดดอนน

0

0

80,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร ย็บ
ระ ป๋าจา ผาปา ตะ/ชุมชนส รณ์คร

0

0

120,000

-100 %

0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 152/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร รียนร 3
ภาษา พื่อพัฒนาอาชีพ (ตอ นื่องปี
2562)/ชุมชนตาปี

0

165,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร รียนร
ภาษา 3 ภาษา พื่อพัฒนาอาชีพ/ชุมชนตาปี

105,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร ลี้ยง ไ
บาน,ไ ไข,ไ นือ้ /ชุมชน ร.25 พัน 3

0

80,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร ลี้ยง บ
ในบอซี มนต์ (ตอ นื่องปี 2563)/ชุมชน
ตลาด นาศนย์สรางทาง

0

0

100,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร ลี้ยง บ
ในบอซี มนต์/ชุมชนตลาด นาศนย์สราง
ทาง

0

83,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร ลี้ยง ุง
าม รามในบอ/ชุมชนตลาดลาง

0

0

100,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร ลี้ยงไ
ไขและไ นื้อ (ตอ นื่องปี 64)/ชุมชนบาน
บาง ลา

0

0

0

100 %

86,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร ลี้ยงไ
ไขและไ นื้อ/ชุมชน ร.25พัน 3

0

0

0

100 %

80,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร ลี้ยงไ
ไขและไ นื้อ/ชุมชนบานบาง ลา

0

0

99,000

-100 %

0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 153/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร ลี้ยงปลา
ดุ ในบอดิน/ชุมชน ร.25 พัน3

100,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร ลี้ยงปลา
ดุ ในบอดิน/ชุมชน รมท ารฯ 25

0

0

80,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร ลี้ยงปลา
ดุ ในบอดิน/ชุมชนคายวิภาวดีรังสิต

0

0

80,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร ลี้ยงปลา
ดุ ในบอผาใบ/ชุมชน าญจนวิถีฯ

0

90,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร ลี้ยงปลา
ดุ ในบอผาใบ/ชุมชนตลาดใ ม-ดอนน

0

0

95,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร ลี้ยงปลา
ดุ ในบอผาใบ พื่อแปรรป/ชุมชน าญจน
วิถีฯ

0

0

100,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร ลี้ยงปลา
ดุ อุยในบอซี มนต์/ชุมชนบาง ลา

90,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร ลี้ยงปลา
ใน ระชัง/ชุมชน ลังคลัง

0

0

0

100 %

80,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร ลี้ยงปลา
ในบอซี มนต์/
ชุมชนบางทอง

0

0

90,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร ลี้ยงปลา
ในบอซี มนต์/ชุมชนบาง ลา

0

90,000

0

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 154/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร ลี้ยงปลา
มอไทยในบอผาใบ/ชุมชนศรีวิชัย

70,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร ลี้ยง ป็ด
ไข ไ ไข และ ารแปรรปไข/ชุมชน ม
ทบ.45

0

90,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารสาน สน
พลาสติ /ชุมชนพวง พชรพัฒนา

0

0

80,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ารสาน สน
พลาสติ /ชุมชนวัง พชร

0

0

80,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ษตร
อินทรีย์ผสมผสาน/ชุมชน มตตาธรรม

0

0

0

100 %

80,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ษตร
อินทรีย์วิถีชีวิต ศรษฐ ิจพอ พียง/ชุมชน
บานบางทอง

0

70,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ษตร
อินทรีย์วิถีชุมชน (ตอ นื่องปี 64)/ชุมชนบาง
ุง 3

0

0

0

100 %

80,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ษตร
อินทรีย์วิถีชุมชน/ชุมชนบาง ุง 3

0

0

90,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ษตร
อินทรีย์วิถีชุมชน มือง/ชุมชนบานบางทอง

0

0

0

100 %

80,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ษตร
อินทรีย์วิถีชุมชน มือง/ชุมชนมะขาม ตี้ย

0

0

100,000

-100 %

0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 155/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ษตร
อินทรีย์วิถีชุมชน มือง/ชุมชนราษฎร์อุทิศ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

120,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ษตร
อินทรีย์อยางยั่งยืน/ชุมชนคลองฉนา

90,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ษตร
อินทรีย์อยางยั่งยืน/ชุมชนล สือ ารุ
ณราษฎร์

0

0

0

100 %

80,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพแ ะสลั
รอง ทาแฟนซี/ชุมชน ลังคลัง

0

80,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพงานส รีน
และ พนท์ผาบาติ /ชุมชนตาปี

0

0

0

100 %

95,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพชางติดตั้ง
ระบบบาบัดน้า สียดวยพลังงานแสงอาทิตย์
ตามแนวพระราชดาริ/ชุมชนสิริศุข

0

0

0

100 %

100,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพชางติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พื่อใช ป็น
พลังงานทดแทนตามแนวพระราช
ดาริ/ชุมชนสิริศุข

0

121,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพตัด ย็บ
ระ ป๋าผาปา ตะ/ชุมชน สรีไท

0

0

0

100 %

78,000

100,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพตัด ย็บ สื้อ
ผา สตรี ชุดไทยถิ่นใต/ชุมชนตลาด
ใ ม-ดอนน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 156/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพทาของที่
ระลึ และของชารวย/ชุมชนบาง ุง 1

80,000

87,250

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพทาของที่
ระลึ และของชารวย (ตอ นื่อง ปี 2563)
/ชุมชนบาง ุง 1

0

0

80,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพทา ครื่องมือ
ประมง/ชุมชนคลองฉนา

0

88,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพทา ครื่องมือ
ประมงชายฝ่ง/ชุมชนคลองฉนา

0

0

0

100 %

80,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพนวดแผน
ไทย/ชุมชน นาศาลา ลาง

0

90,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพปล ผั
ษตรอินทรีย์(ตอ นื่องปี 2563)/ชุมชนศรี
ธานี-ยางงาม

0

0

100,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพปล ผั สวน
ครัว ษตรอินทรีย์ ตามศาสตร์พระ
ราชา/ชุมชน ลังอาชีวะ

0

0

0

100 %

80,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพปล ผั
ไฮโดรโปนิ ส์/ชุมชน รมท ารราบที่ 25

100,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพปล ผัดสวน
ครัว ษตรอินทรีย์และพืชผั
สมุนไพร/ชุมชน สรีพล

80,000

0

0

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 157/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพปล พืช
ษตรอินทรีย์ตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ
พียง/ชุมชนคายวิภาวดีรังสิต

0

0

0

100 %

80,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพปล พืช
ษตรอินทรีย์วิถีชุมชน มือง/ชุมชน สม็ด
รียง

0

0

100,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพแปรรป
อา ารทะ ล/ชุมชน ลังคลัง

0

0

85,000

-100 %

0

70,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

70,000

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพฝึ อบรม าร
ทาขนมไทย/ชุมชนดงตาล

90,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพฝึ อบรม าร
ทาตะ รา ชือ รม/ชุมชน นาคาย อส.

60,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพฝึ อบรม
ผลิตภัณฑ์ตัด ย็บผาไทย/ชุมชนวัด นา มือง

180,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ พนท์ผา
ปา ตะ/ชุมชนทุงนอย

0

91,000

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ พาะ ลี้ยง
็ดแครงและปล ผั สวนครัว
ษตร-อินทรีย์/ชุมชนศรีธานี

0

0

100,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพผลิตภัณฑ์ไข
ค็ม/ชุมชนยานยาว
โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพผลิตภัณฑ์
สมุนไพร/ชุมชน นาศาลา ลาง

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 158/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ พาะ ็ด
ตามแนวทาง ศรษฐ ิจพอ พียง/ชุมชน
จัง วัดท ารบ

90,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ พาะ ็ด
ตามแนวทาง ศรษฐ ิจพอ พียง/ชุมชนบาง
ุง 3

90,000

0

0

0 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ พาะ ็ด
ตามแนวทาง ศรษฐ ิจพอ พียง/ชุมชน ปี่ยม
สุข

0

0

90,000

-100 %

0

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ พาะ ็ด
และแปรรป ็ด/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

682,500

692,600

791,700

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนั งานจาง

20.25 %

952,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 159/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
38.93 %

ปี 2565

48,000

48,000

69,100

96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

730,500

740,600

860,800

1,048,000

รวมงบบุคลากร

730,500

740,600

860,800

1,048,000

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

7,268.51

10,000

0 %

10,000

คาจางทาความสะอาดอาคารสานั งาน

0

0

186,400

4.72 %

195,200

104,650

120,000

180,000

0 %

180,000

22,180

0

30,000

-46.67 %

16,000

0

0

0

100 %

4,000

290,554

0

0

0 %

0

โครง ารจัด ารแขงขัน รีฑาโรง รียนใน
สัง ัด ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

0

0

58,000

-100 %

0

โครง ารจัด ารแขงขัน ีฬา ด็ ยาวชน
และประชาชน ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

1,163,586

0

811,900

-38.42 %

500,000

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจางยามรั ษาความปลอดภัย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
โครง ารจัด ารแขงขัน รีฑานั รียน
ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 160/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารจัดแขงขัน ีฬานั รียนอนุบาล

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

382,145

379,321

0

100 %

200,000

0

0

0

100 %

200,000

190,240

77,680

250,000

-100 %

0

โครง ารสงทีม ขารวมแขงขัน ีฬานั รียน
องค์ รป ครองสวนทองถิ่นแ งประ ทศ
ไทย ระดับภาค และระดับประ ทศ

0

0

0

100 %

5,000,000

โครง ารสงทีม ขารวมแขงขัน ีฬานั รียน
องค์ รป ครองสวนทองถิ่นแ งประ ทศ
ไทยระดับภาคและระดับประ ทศ

6,993,184.4

6,508,775

7,000,000

-100 %

0

โครง ารสงทีมโรง รียน ีฬา ทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี ขารวมแขงขันราย ารตาง ๆ

1,023,015

4,540

1,000,000

-50 %

500,000

โครง ารสง สริมและสงทีม ขารวม ารแขง
ขัน รือพาย

638,500

260,460

600,000

-16.67 %

500,000

68,255.27

34,978.7

80,000

0 %

80,000

10,876,309.67

7,393,023.21

10,206,300

13,849

19,966.2

20,000

-50 %

10,000

7,613.05

9,844

10,000

0 %

10,000

โครง ารสงทีม ีฬา และ ิจ รรม
นันทนา าร ของ ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ขารวมแขงขัน ับ นวยงานอื่นๆ
โครง ารสงทีม ีฬาและ ิจ รรม
นันทนา าร ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขา
รวมแขงขัน ับ นวยงานอื่น ๆ

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

7,385,200

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 161/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุงานบานงานครัว

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

6,810

9,770

10,000

0 %

10,000

13,120

136,822.5

30,000

-66.67 %

10,000

26,375.5

0

30,000

-33.33 %

20,000

9,935

10,000

10,000

0 %

10,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุ ีฬา

0

0

50,000

-100 %

0

18,540

9,550

20,000

-50 %

10,000

96,242.55

195,952.7

185,000

222,777.88

256,149.16

250,000

0 %

250,000

12,279.13

16,720.15

50,000

0 %

50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

235,057.01

272,869.31

300,000

300,000

รวมงบดาเนินงาน

11,207,609.23

7,861,845.22

10,691,300

7,770,200

0

9,900

0

0 %

0

โตะพับอ น ประสงค์

0

18,500

0

0 %

0

รถ ข็น

0

2,900

0

0 %

0

วัสดุ อสราง
วัสดุยานพา นะและขนสง
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

วัสดุคอมพิว ตอร์
รวมค่าวัสดุ

85,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอี้สานั งาน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 162/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครื่องบันทึ สียง

0

4,900

0

0 %

0

ตลาโพง

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

693,420

732,240

1,199,500

-5.44 %

1,134,200

0

4,500

18,000

0 %

18,000

501,720

510,360

627,200

27.07 %

797,000

57,120

48,480

56,500

42.65 %

80,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
งินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 163/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

0

10,000

-50 %

5,000

42,000

0

60,000

0 %

60,000

0

0

0

100 %

10,000

9,000

6,600

12,500

-100 %

0

51,000

6,600

82,500

6,158.92

0

30,000

-33.33 %

20,000

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ

0

25,194

30,000

-46.67 %

16,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

0

100 %

4,000

5,641,906.39

6,189,298.73

7,480,000

-6.42 %

7,000,000

โครง ารจัดงานประ พณีลอย ระทง

1,340,573

1,441,347

1,450,000

-13.79 %

1,250,000

โครง ารจัดงานประ พณีวันขึ้นปีใ ม

396,360

299,760

300,000

0 %

300,000

โครง ารจัดงานประ พณีสง รานต์

648,270

0

534,500

-6.45 %

500,000

คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

75,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารจัดงานประ พณีชั พระ-ทอดผาป่า
และแขง รือยาว

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 164/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารบรรพชาสาม ณรภาคฤดรอน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

5,930

0

30,000

0 %

30,000

0

0

30,000

-66.67 %

10,000

36,275.35

2,900

50,000

-80 %

10,000

8,075,473.66

7,958,499.73

9,934,500

วัสดุสานั งาน

20,000

19,511

20,000

-50 %

10,000

วัสดุงานบานงานครัว

19,497

18,210

20,000

-50 %

10,000

18,705.5

5,280.45

20,000

0 %

20,000

0

0

5,000

-80 %

1,000

19,630

17,675

20,000

0 %

20,000

77,832.5

60,676.45

85,000

10,309.97

7,490

12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

10,309.97

7,490

12,000

12,000

รวมงบดาเนินงาน

8,214,616.13

8,033,266.18

10,114,000

9,288,000

0

1,600

0

0 %

0

0

22,400

0

0 %

0

โครง ารสง สริม ิจ รรมทางศาสนา
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

9,140,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพา นะและขนสง
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร
วัสดุคอมพิว ตอร์
รวมค่าวัสดุ

61,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

0 %

12,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอี้สานั งาน
ชั้นวางแฟ้ม

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 165/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โตะวางคอมพิว ตอร์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

4,900

0

0 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา
19 นิ้ว)

0

44,000

0

0 %

0

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ ขาวดาชนิด Network
แบบที่ 2 (38 นา/นาที)

0

30,000

0

0 %

0

ครื่องสารองไฟฟ้า

0

11,600

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

114,500

0

0

รวมงบลงทุน

0

114,500

0

0

อุด นุนมัสยิดอี อมาตุลอิสลาม

400,000

0

400,000

-100 %

0

อุด นุนมลนิธิ ุศลศรัทธา

100,000

100,000

100,000

-100 %

0

อุด นุนมลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน

100,000

100,000

100,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

400,000

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็นสาธารณประโยชน์

งินอุด นุนขององค์ รศาสนา
อุด นุนมัสยิดอี อมาตุลอิสลาม

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 166/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งินอุด นุนองค์ ร าร ุศล
อุด นุนมลนิธิ ุศลศรัทธา

0

0

0

100 %

100,000

อุด นุนมลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน

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

205,780

446,170

507,840

6.53 %

541,000

คาตอบแทนพนั งานจาง

0

0

108,000

0 %

108,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

0

0

12,000

0 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

205,780

446,170

627,840

661,000

รวมงบบุคลากร

205,780

446,170

627,840

661,000

0

44,000

48,000

0

44,000

48,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน
รวมค่าตอบแทน

0 %

48,000
48,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 167/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

0

20,000

-100 %

0

28,573

46,356

21,160

13.42 %

24,000

0

0

0

100 %

6,000

275,000

0

0

100 %

150,000

0

0

50,000

900 %

500,000

โครง ารตลาดสะพานโคง 100 ปี

740,400

544,440

500,000

0 %

500,000

โครง ารถนนคน ดิน

197,240

198,000

300,000

-16.67 %

250,000

โครง ารพัฒนาศั ยภาพผประ อบ าร
สถานประ อบ าร ดาน ารทอง ที่ยว
ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

253,550

0

260,000

-3.85 %

250,000

0

0

200,000

250 %

700,000

3,757,780

3,519,500

2,000,000

-50 %

1,000,000

0

0

270,000

-92.59 %

20,000

5,252,543

4,308,296

3,621,160

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
โครง ารความรวมมือดาน ารทอง ที่ยว
ระ วางภมิภาค
โครง าร คาท์ดาว/สวัสดีปีใ ม

โครง าร ย็นทั่ว ลา ม าสง รานต์
โครง ารสง สริม ิจ รรมและประชา
สัมพันธ์ ารทอง ที่ยว ทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

3,400,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 168/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

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

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

0

0

0

100 %

40,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

5,000

0 %

5,000

8,350

7,880

10,000

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

12,657

42,597.2

100,000

90,000

รวมงบดาเนินงาน

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

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

4,197,291.13

4,815,981

5,206,800

18.11 %

6,149,600

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

164,634.17

223,560

232,780

4.73 %

243,780

งินประจาตาแ นง

167,666.67

228,000

238,000

8.4 %

258,000

299,880

310,440

335,700

94.79 %

653,900

วัสดุคอมพิว ตอร์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนั งานจาง

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 169/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
162.2 %

ปี 2565

18,960

10,140

8,200

21,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

900

0

5,000

-40 %

3,000

151,750

202,700

192,400

16.63 %

224,400

0

0

0

100 %

120,400

130,300

169,950

112,400

-100 %

0

282,950

372,650

309,800

106,195

0

30,000

-33.33 %

20,000

0

49,500

54,000

0 %

54,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

347,800

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คา ชาทรัพย์สิน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 170/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ

95,316.8

97,830

100,000

-27.17 %

72,830

0

0

0

100 %

14,000

81,556

41,210

50,000

-40 %

30,000

283,067.8

188,540

234,000

105,998

54,512

160,000

-68.75 %

50,000

9,925

6,929

5,000

0 %

5,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

10,000

-50 %

5,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

13,753.6

16,447.2

25,000

0 %

25,000

0

0

5,000

0 %

5,000

43,090

46,710

40,000

-25 %

30,000

172,766.6

124,598.2

245,000

66,629.62

68,694.09

83,000

-13.25 %

72,000

0

0

0

100 %

9,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

66,629.62

68,694.09

83,000

81,000

รวมงบดาเนินงาน

805,414.02

754,482.29

871,800

739,630

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

190,830

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
วัสดุคอมพิว ตอร์
รวมค่าวัสดุ

120,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 171/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
ครื่องปรับอา าศ แบบแย สวน

28,000

0

0

0 %

0

0

440,000

0

0 %

0

5,800

0

0

0 %

0

22,000

0

0

0 %

0

4,800

0

0

0 %

0

0

854,000

0

0 %

0

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

5,458,560

4,875,927.71

5,405,900

ครื่องสแ น อ สาร
โตะทางาน
โตะสานั งานผบริ าร
โตะ นาไม มลามีน
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
รถบรรทุ (ดี ซล)
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
สแ น นอร์สา รับ ็บ อ สารระดับศนย์
บริ ารแบบที่ 1

งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

129.6 %

12,411,900

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 172/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

184,258

67,200

119.02 %

147,180

งินประจาตาแ นง

120,000

171,096

145,200

58.68 %

230,400

คาจางล จางประจา

0

0

0

100 %

1,450,800

2,534,640

2,662,466

2,904,700

463.18 %

16,358,600

354,160

325,807

308,400

350.65 %

1,389,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

0

0

15,000

-33.33 %

10,000

49,300

0

20,000

8,850 %

1,790,000

377,000

408,800

487,800

9.23 %

532,800

0

0

0

100 %

260,800

175,700

98,380

177,400

-100 %

0

602,000

507,180

700,200

คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา บี้ยประชุม
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

2,593,600

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 173/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

274,761

198,206

1,261,000

-69.63 %

383,000

0

457,500

873,000

20.27 %

1,050,000

154,043.81

112,940.58

147,000

8.84 %

160,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

0

100 %

40,000

คาสินไ มทดแทน

0

0

0

100 %

60,000

โครง ารจางศึ ษาความ มาะสมใน าร
บริ ารจัด ารพื้นที่บึงขุนทะ ล

0

0

0

100 %

400,000

โครง ารอบรมใ ความรดานผัง มือง

0

0

0

100 %

100,000

250,309.49

155,975.38

180,000 1,655.56 %

3,160,000

679,114.3

924,621.96

2,461,000

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

0

40,600

50,000

21,820 %

10,960,000

90,093.42

97,014.2

101,000

465.35 %

571,000

คา ชาทรัพย์สิน
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

5,353,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

วัสดุ อสราง
วัสดุยานพา นะและขนสง

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 174/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

84,017.7

49,853.9

19,850

19,800

20,000

20 %

24,000

9,200

9,100

12,000

50 %

18,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

49,790

49,690

50,000

110 %

105,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

134,093

132,558

100,000

0 %

100,000

วัสดุสารวจ

0

0

15,000

66.67 %

25,000

วัสดุอื่น

0

0

0

100 %

10,000

609,722.12

635,099.1

750,500

206,366.3

197,614.8

200,000

215 %

630,000

0

0

0

100 %

40,000

10,224.26

10,244.73

20,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

216,590.56

207,859.53

220,000

720,000

รวมงบดาเนินงาน

2,107,426.98

2,274,760.59

4,131,700

26,528,100

150,000

0

0

0 %

0

0

0

10,600

-100 %

0

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

รวมค่าวัสดุ

165,000 1,139.39 %

ปี 2565
2,045,000

17,861,500

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
ชั้นวาง อ สารทาดวยไม
โตะทางาน พรอม าอี้

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 175/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
ครื่องบันทึ ขอมล าร ดินทางของรถ
(GPS)

0

0

0

100 %

12,000

รถบรรทุ (ดี ซล)

0

0

0

100 %

854,000

ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One สา รับ
ประมวลผล

0

22,900

0

0 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์ สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา
19 นิ้ว)

0

0

0

100 %

60,000

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด
Network สา รับ ระดาษขนาด A3

0

53,900

0

0 %

0

ครื่องสารองไฟฟ้า

0

0

5,800

100 %

11,600

อุป รณ์อานบัตรแบบอ น ประสงค์
(Smart Card Reader)

0

700

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

150,000

77,500

16,400

โครง าร อสราง องน้า- องสวมสาธารณะ
บริ วณสวนศรีตาปี (ชุมชนวัดโพธาวาส)

0

0

1,770,000

-100 %

0

โครง าร อสราง อนาฬิ า

0

0

0

100 %

6,800,000

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

937,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อสรางสิ่งสาธารณป าร

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 176/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง าร อสรางอาคารจอดรถสานั งาน
ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

0

0

0

100 %

50,000,000

โครง ารปรับปรุงภมิทัศน์สวน ลวง ร.9
(ระยะที่ 2) (ชุมชน นองบัว)

0

0

25,000,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุงสะพานลอย ถนนตลาด
ใ ม บริ วณ นาโรง รียนสุราษฎร์พิทยา

0

0

0

100 %

200,000

โครง ารขยาย ขตระบบจา นาย พื่อ
จาย ระแสไฟฟ้า พรอมติดตั้ง ครื่องวัด
ระแสไฟฟ้า อาคารธาราบาบัด ทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

0

0

0

100 %

800,000

โครง ารติดตั้งวางทอประปา อาคารธารา
บาบัด ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

0

0

0

100 %

660,000

0

0

0

100 %

100,000

0

0

4,000,000

-100 %

0

0

0

30,770,000

คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

คาชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
คาชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
คาออ แบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ อ ชน
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอ พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่ง อ
สราง
โครง ารจางออ แบบ อสรางสวน
สาธารณะ มที่ 4 ตาบลบาง ุง อา ภอ
มือง จัง วัดสุราษฏร์ธานี
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

58,560,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 177/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

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

933,120

982,920

1,054,000

5.1 %

1,107,800

งินประจาตาแ นง

18,000

18,000

18,000

0 %

18,000

คาจางล จางประจา

745,680

776,280

797,200

-32.95 %

534,500

0

5,040

22,000

-8.18 %

20,200

2,737,894.78

2,700,166.46

2,904,900

0.49 %

2,919,100

325,929.41

316,725

326,500

-3.19 %

316,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

221,700

229,900

400,000

0 %

400,000

42,000

42,000

0

100 %

60,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

งิน พิ่มตาง ๆ ของล จางประจา
คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 178/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0

0

0

100 %

75,000

14,300

29,800

59,800

-100 %

0

278,000

301,700

459,800

52,475

73,831.41

970,000

-22.68 %

750,000

0

36,000

66,000

109.09 %

138,000

40,687

0

10,000

60 %

16,000

0

0

0

100 %

4,000

118,648.79

123,109.26

200,000

-25 %

150,000

211,810.79

232,940.67

1,246,000

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

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

535,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คา ชาทรัพย์สิน
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,058,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 179/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุ อสราง

277,817

649,756

500,000

-50 %

250,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

139,312

149,334.15

200,000

-10 %

180,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

425,150.3

556,926.6

560,000

-10.71 %

500,000

0

4,900

5,000

0 %

5,000

1,995,230

1,416,780

1,940,000

-74.23 %

500,000

9,500

0

1,000

900 %

10,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

49,880

79,960

50,000

-40 %

30,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

30,840

49,543

12,000

66.67 %

20,000

0

0

10,000

0 %

10,000

3,042,933.2

3,027,162.05

3,393,000

1,177

1,391

8,500

-100 %

0

0

0

5,000

500 %

30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

1,177

1,391

13,500

30,000

รวมงบดาเนินงาน

3,533,920.99

3,563,193.72

5,112,300

3,233,000

ชุดอุป รณ์พวงขาง

0

0

36,000

-100 %

0

รถจั รยานยนต์

0

0

89,600

-100 %

0

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
วัสดุ าร ษตร
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

วัสดุสารวจ
รวมค่าวัสดุ

1,610,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 180/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
รถบรรทุ น้าอ น ประสงค์ ชนิด 10 ลอ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

6,500,000

-100 %

0

428,000

0

0

0 %

0

0

0

1,100,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

2,300,000

94,800

0

0

0 %

0

ครื่องตัดแตงพุมไม

0

0

174,000

-100 %

0

ครื่องตัด ญา แบบขอแข็ง

0

0

95,000

-100 %

0

รถ ข็น ระบะชนิดลอค

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

192,360

205,380

222,700

ครุภัณฑ์ าร ษตร
ปมลม ติมอา าศพรอมมอ ตอร์
รถฟาร์มแทร ตอร์ ชนิดขับ คลือน 4 ลอ
ครุภัณฑ์ อสราง
รถขุดตีนตะขาบ
ลื่อยโซยนต์
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

5.57 %

235,100

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 181/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาตอบแทนพนั งานจาง

0

0

150,000

10.53 %

165,800

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

0

0

11,000

-49.09 %

5,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

192,360

205,380

383,700

406,500

รวมงบบุคลากร

192,360

205,380

383,700

406,500

0

0

30,000

0

0

30,000

0

0

10,000

0 %

10,000

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

0

29,096

50,000

-20 %

40,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

100 %

30,000

0

29,096

60,000

19,009

22,544.2

30,000

0 %

30,000

0

0

10,000

0 %

10,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
รวมค่าตอบแทน

0 %

30,000
30,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

90,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 182/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุงานบานงานครัว

0

4,724

5,000

0 %

5,000

วัสดุ อสราง

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

1,000

-100 %

0

10,510

8,218

30,000

0 %

30,000

29,519

35,486.2

76,000

คาไฟฟ้า

0

0

0

100 %

1,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

0

0

2,000

-50 %

1,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

2,000

2,000

รวมงบดาเนินงาน

29,519

64,582.2

168,000

202,000

0

0

60,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

60,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

60,000

0

รวมงานตลาดสด

221,879

269,962.2

611,700

608,500

วัสดุคอมพิว ตอร์
รวมค่าวัสดุ

80,000

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง
โครง ารปรับปรุงซอมแซมอาคารตลาด
ทศบาล 2 (ตลาด ษตร 2)

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานโรงฆ่าสัตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

1,030,320

1,081,200

1,165,200

-22.15 %

907,100

475,488.89

526,572.91

561,800

2.72 %

577,100

63,420.74

51,973.87

36,500

-32.05 %

24,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0

0

10,000

0 %

10,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

0

10,000

0 %

10,000

51,500

64,800

72,000

0 %

72,000

12,500

0

1,000

-100 %

0

64,000

64,800

93,000

15,000

175,600

20,000

คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

92,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

-25 %

15,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25

นา : 184/186

รายจ่ายจริง
ปี 2562
คา ชาทรัพย์สิน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

36,000

0 %

36,000

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ

0

13,114

20,000

-60 %

8,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

0

100 %

2,000

โครง ารควบคุมป้อง ันโรคพิษสุนัขบา

280,120

73,360

80,000

-100 %

0

โครง ารทา มันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยใน
วัด 15 วัดและในชุมชน 70 ชุมชน

296,620

283,710

300,000

-33.33 %

200,000

โครง ารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจา
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สม ด็จพระ จานองนาง
ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ์อัครราช
ุมารี รมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0

198,000

399,800

0 %

399,800

โครง ารสารวจขอมลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะ บียนสัตว์ตามโครง ารสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจา โรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สม ด็จพระ จา
นองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ์อัคร
ราช ุมารี รมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี( งินอุด นุน)

0

0

40,000

100 %

80,000

242,436.5

181,000

650,000

-92.31 %

50,000

834,176.5

924,784

1,545,800

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

790,800
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

43,591

41,040

50,000

-20 %

40,000

0

0

5,000

0 %

5,000

19,049

17,735

20,000

0 %

20,000

วัสดุ อสราง

0

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

0

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

0

30,000

30,000

166.67 %

80,000

วัสดุ าร ษตร

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

10,000

0 %

10,000

19,300

18,649

20,000

0 %

20,000

0

0

10,000

0 %

10,000

81,940

107,424

180,000

คาไฟฟ้า

20,497.86

0

0

0 %

0

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

83,584.33

0

0

0 %

0

1,348.2

1,183.42

10,000

0 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

105,430.39

1,183.42

10,000

10,000

รวมงบดาเนินงาน

1,085,546.89

1,098,191.42

1,828,800

1,112,800

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุคอมพิว ตอร์
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

220,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริ ารโทรศัพท์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
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

นา : 1/239
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
าเภ เมื งสุราษฎร์ธานี จัง วัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,170,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม 219,424,200 บาท

งบกลาง
งบกลาง
คาชาระ นี้เงิน

รวม 219,424,200 บาท
รวม 219,424,200 บาท
จานวน

24,546,200 บาท

เพื่ จายชาระเงินตน ยืม งทุนสงเสริม ิจ ารเทศบาล ปี
ที่ 1 จา า นดสงคืนภายใน า นด 10 ปี สา รับ าร ยืมเพื่
สราง าคารสานั งานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามสัญญา
เงิน เลขที่ 2005/79/2562 ลงวันที่ 26 ร ฎาคม 2562 (วงเงิน
ตามสัญญา จานวน 275,000,000 บาท)
คาชาระด เบี้ย
จานวน

6,875,000 บาท

เพื่ จายชาระด เบี้ยเงิน งทุนสงเสริม ิจ ารเทศบาล ปี
ที่ 1 จา า นดสงคืนภายใน า นด 10 ปี สา รับ าร ยืมเพื่
สราง าคารสานั งานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามสัญญา
เงิน เลขที่ 2005/79/2562 ลงวันที่ 26 ร ฎาคม 2562
เงินสมทบ งทุนประ ันสังคม

จานวน

8,400,000 บาท

เพื่ จายสมทบ งทุนประ ันสังคมข งพนั งานจางและคร าสา
ส นเด็ ด ยโ าส ตามพระราชบัญญัติประ ันสังคม ฉบับที่ 4 พ
.ศ.2558
เงินสมทบ งทุนเงินทดแทน
จานวน

400,000 บาท

เพื่ จายเงินสมทบ งทุนเงินทดแทน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2565 ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
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เบี้ยยังชีพผสง ายุ

จานวน 118,948,800 บาท

เพื่ จายเป็นคาเบี้ยยังชีพผสง ายุ ตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวย ลั เ ณฑ์ ารจายเงินเบี้ยยังชีพผสง ายุข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2552 และที่แ ไขเพิ่มเติม ถึง
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
เบี้ยยังชีพความพิ าร

จานวน

22,767,200 บาท

เพื่ จายเป็นคาเบี้ยยังชีพคนพิ าร ตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ลั เ ณฑ์ ารจายเงินเบี้ยความพิ ารใ คน
พิ ารข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2553 และที่แ ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
เบี้ยยังชีพผป่วยเ ดส์
จานวน

456,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเบี้ยยังชีพผป่วยเ ดส์ ตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ารจายเงินสงเคราะ ์เพื่ ารยังชีพข ง งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ. 2548
เงินสาร งจาย
จานวน

2,000,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจาย รณีฉุ เฉินที่มีเ ตุสาธารณภัยเ ิดขึ้น รื
รณี ารป้ ง ันและยับยั้ง นเ ิดสาธารณภัย รื คาดวาจะเ ิด
สาธารณภัย รื รณีฉุ เฉินเพื่ บรรเทาปัญ าความเดื ดร น
ข งประชาชนเป็นสวนรวม ตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ดวน
มา ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และระเบียบ
ื่นๆ ที่เ ี่ยวข ง
รายจายตามข ผ พัน
คาใชจายใน ารจัด ารจราจร
เพื่ จายเ ี่ยว ับ ารปรับปรุง ิจ ารจราจร เป็นคาป้ายเครื่ ง
มายจราจรตางๆ แผนป้ายบ รายละเ ียดและ ุป รณ์สา รับ
ติดตั้งป้ายเครื่ ง มาย สีทาถนน สีสเปรย์ ไฟจราจร และ ุป รณ์
ประ บโคมไฟจราจร ล ดฮาโลเจน ล ด LED ระจ
โคง คาวัสดุและคาซ มแซม ุป รณ์ที่จาเป็นเ ี่ยว ับจราจรทุ
ชนิด

จานวน

1,000,000 บาท
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คาบารุงสันนิบาตเทศบาลแ งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

จานวน

750,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแ งประเทศ
ไทย ตาม นังสื ระทรวงม าดไทยที่ มท.0313.4/ว.3889 ลงวัน
ที่29 พฤศจิ ายน 2538 และ นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนมา
ที่ มท.0313.4/ว.278 ลงวันที่ 18 พฤศจิ ายน 2542 และตาม
นังสื มท.0808.2/ว.2385 ลงวันที่ 12 ันยายน 2555 โดย
คานวณตั้งจายร ยละ 1/6 ข งรายรับจริงที่ผานมา ปี 2563 ย
เวนเงิน เงินที่จายขาดเงินสะสม เงิน ุด นุนทุ ประเภท ทั้งนี้ไม
เ ิน 750,000 บาท (รายรับจริงเป็น
เงิน 758,173,758.47 บาท คานวณ ร ยละ1/6 เป็น
เงิน 126,362,293.07 บาท)
เงินชวยคาคร งชีพผรับบานาญ (ช.ค.บ.)
จานวน

1,800,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื คาคร งชีพผรับบานาญข งขาราช าร
สวนท งถิ่น ที่มิใชตาแ นงคร ตาม นังสื ระทรวง
ม าดไทย ที่ 0808.5/ว 6945 ข 2 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559
เงินบาเ น็จล จางประจา
จานวน

2,850,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินบาเ น็จล จางประจา จานวน 15 ราย (ราย
เดิม) เดื นละ 173,483 บาท เป็นเงิน 2,081,796 บาท ล จาง
ประจาเ ษียณ ายุราช ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 จานวน 4 ราย (รายใ ม) ประมาณ ารบาเ น็จราย
เดื นๆ ละ 16,000 บาท จึงมีความจาเป็นต งตั้ง งบประมาณเพิ่ม
ขึ้น เป็นเงิน 768,000 บาท ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวยบาเ น็จล จางข ง นวย ารบริ ารราช ารสวนท งถิ่น พ.ศ
.2542
เงินสมทบ งทุนบาเ น็จบานาญขาราช ารสวนท งถิ่น ( .บ.ท.) จานวน

20,266,000 บาท

เพื่ จายสมทบ งทุนบาเ น็จบานาญข งขาราช ารสวนท งถิ่น
ตาม ฎ มาย โดยคานวณตั้งจายร ยละ 3 ข งรายได
ประจาปี ย เวน เงิน เงิน ุด นุน เงินที่มีผ ุทิศใ รายไดจา
พันธบัตร (รายรับประจาปี 2565 ตั้งไว 1,170,000,000 บาท ั
เงิน ุด นุนและเงินที่มีผ ุทิศใ 494,500,000 บาท เ ลื
เงิน 675,500,000 บาท คานวณร ยละ 3 เป็น
เงิน 20,265,000 บาท)
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เงินสมทบ งทุนสวัสดิ ารชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จานวน

4,015,000 บาท

เพื่ จายสมทบเงิน งทุนสวัสดิ ารชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ที่ไดรับจา สถาบันพัฒนา งค์ รชุมชน รื ไดรับ ารจด
ทะเบียนเป็น งค์ รสวัสดิ ารชุมชนจา สานั งานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงข งมนุษย์จัง วัดสุราษฎร์
ธานี จานวน 11,000 คน สมทบคนละ 365 บาท/คน/ปี
เงินสมทบ งทุน ลั ประ ันสุขภาพแ งชาติ

จานวน

3,600,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาชวยทาศพ รณีขาราช าร/พนั งานเทศบาล ถึงแ
รรมในระ วางรับราช ารทุ สานั / ง ตาม นังสื รมสง
เสริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 22 ลงวัน
ที่ 7 ม ราคม 2558
เงินชวยคาทาศพพนั งานจาง
จานวน

100,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาชวยทาศพ รณีพนั งานจาง ถึงแ รรมในระ วาง
รับราช ารทุ สานั / งตามระเบียบฯ ตาม นังสื รมสงเสริม
ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 22 ลงวัน
ที่ 7 ม ราคม 2558
เงินชวยคาทาศพล จางประจา
จานวน

150,000 บาท

เพื่ จายสมทบ งทุนประ ันสุขภาพแ งชาติ ไมน ย
วา 50% ข งคาบริ ารสาธารณสุขที่ไดรับจา งทุนตาม
ประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ันสุขภาพแ งชาติ เรื่ ง ลั
เ ณฑ์เพื่ สนับสนุนใ งค์ รป คร งสวนท งถิ่นดาเนินงานและ
บริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ันสุขภาพในระดับท งถิ่น รื พื้น
ที่ พ.ศ.2561 (จานวนประชา ร
ประจาปี 2564 จานวน 131,729 คน)
เงินชวยพิเศษ
เงินชวยคาทาศพขาราช าร/พนั งาน

เพื่ จายเป็นคาชวยทาศพ รณีล จางประจา ถึงแ รรมใน
ระ วางรับราช ารทุ สานั / งตามระเบียบฯ ตาม นังสื รม
สงเสริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 22 ลงวัน
ที่ 7 ม ราคม 2558
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

96,275,640 บาท

งบบุคลากร

รวม

44,116,780 บาท

รวม

9,857,100 บาท

เงินเดื นนาย /ร งนาย งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

จานวน

2,132,280 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเดื นนาย เทศมนตรีเดื นละ 55,530
บาท จานวน 12 เดื น เป็นเงิน 666,360 บาท ร งนาย
เทศมนตรี จานวน 4 คนๆ ละ 30,540 บาท จานวน 12
เดื น เป็นเงิน 1,465,920 บาท
- สานั ปลัดเทศบาล
คาต บแทนประจาตาแ นงนาย /ร งนาย

จานวน

480,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนประจาตาแ นงนาย เทศมนตรี เดื น
ละ 10,000 บาท จานวน 12 เดื น เป็นเงิน 120,000 บาท ร ง
นาย เทศมนตรี จานวน 4 คนๆ ละ 7,500 บาท จานวน 12
เดื น เป็นเงิน360,000 บาท
- สานั ปลัดเทศบาล
คาต บแทนพิเศษนาย /ร งนาย

จานวน

480,000 บาท

จานวน

966,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เพื่ จายเป็นเงินคาต บแทนพิเศษนาย เทศมนตรี เดื น
ละ 10,000 บาท จานวน 12 เดื น เป็นเงิน 120,000 บาท ร ง
นาย เทศมนตรี จานวน 4 คนๆ ละ 7,500 บาท จานวน 12
เดื น เป็นเงิน 360,000 บาท
- สานั ปลัดเทศบาล
คาต บแทนรายเดื นเลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย เทศมนตรี นาย
งค์ ารบริ ารสวนตาบล
เพื่ จายเป็นเงินเดื นเลขานุ ารนาย เทศมนตรี จานวน 2
คนๆ ละ 19,440 บาท จานวน 12 เดื น เป็นเงิน 466,560
บาท ที่ปรึ ษานาย เทศมนตรี จานวน 3 คนๆ ละ 13,880
บาท จานวน 12 เดื น เป็นเงิน 499,680 บาท
- สานั ปลัดเทศบาล
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คาต บแทนประธานสภา/ร งประธานสภา/สมาชิ สภา/เลขานุ ารสภา
จานวน
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
เพื่ จายเป็นคาต บแทนรายเดื นใ ประธานสภาเทศบาล เดื น
ละ 30,540 บาท จานวน 12 เดื น เป็นเงิน 366,480 บาท ร ง
ประธานสภาเทศบาล เดื นละ 24,990 บาท จานวน 12
เดื น เป็นเงิน 299,880 บาท และสมาชิ สภา
เทศบาล จานวน 22 คนๆ ละ 19,440 บาท จานวน 12
เดื น เป็นเงิน 5,132,160 บาท
- สานั ปลัดเทศบาล
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น
เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 11,378,800 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 3,739,500 บาท
- ง ารเจา นาที่ เป็นเงิน 7,388,000 บาท

5,798,520 บาท

รวม

34,259,680 บาท

จานวน

22,506,300 บาท

นา : 7/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:14

เงินเพิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

774,680 บาท

1. เงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวใ แ พนั งาน
เทศบาล จานวน 9,600 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ
2. เงินเพิ่มพิเศษสา รับ ารสรบ (พ.ส.ร) เป็นเงิน 73,680 บาท
- สานั ปลัดเทศบาล
3. คาต บแทนรายเดื นข งผบริ ารและพนั งาน
เทศบาล จานวน 630,000 บาท
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 495,600 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 67,200 บาท
- ง ารเจาที่ เป็นเงิน 67,200 บาท
4. เงินเพิ่มวิชาชีพ เพื่ จายเป็นคาเงินเพิ่มวิชาชีพเฉพาะวิทยา าร
ค มพิวเต ร์ เป็นเงิน 42,000 บาท
- สานั ปลัดเทศบาล
5. เงินคาต บแทนพิเศษสา รับพนั งาน เป็นเงิน 19,400 บาท
เพื่ จายเป็นคาต บแทนพิเศษสา รับพนั งานเทศบาล ผที่ได
รับเงินเดื นถึงขั้นสงข ง ันดับ ตามระเบียบ ระทรวง ารคลัง วา
ดวย ารเบิ จายคาต บแทนพิเศษข งขาราช ารและล จาง
ประจา ผไดรับเงินเดื น รื คาจางถึงขั้นสงข ง ันดับ รื
ตาแ นง พ.ศ.2550
- สานั ปลัดเทศบาล
เงินประจาตาแ นง
จานวน

774,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินประจาตาแ นงผบริ ารและพนั งานเทศบาล
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 549,600 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 85,200 บาท
- ง ารเจา นาที่ เป็นเงิน 139,200 บาท
คาต บแทนพนั งานจาง
เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 6,091,600 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 1,791,100 บาท
- ง ารเจา นาที่ เป็นเงิน 1,680,200 บาท

จานวน

9,562,900 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง
เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 418,800 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 120,000 บาท
- ง ารเจา นาที่ เป็นเงิน 103,000 บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ันเป็นประโยชน์แ งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น
เพื่ จายเป็นคาใชจายตางๆ ดังนี้
1. คาตรวจผลงานและคาต บแทน รรม าร เป็นเงิน 80,000
บาท
เพื่ จายเป็นคาตรวจผลงานข งพนั งานเทศบาลที่ดารง
ตาแ นงใ สงขึ้นน ระดับควบขั้นสงข งพนั งานเทศบาลสาย
งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายนิติ ร และจายเพื่ ต บ
แทน รรม ารประเมิน ผลงานเพื่ เลื่ นระดับและแตงตั้งพนั งาน
เทศบาลใ ดารงตาแ นงน ระดับควบสา รับ รรม ารที่เป็น
บุคคลภายน
- ง ารเจา นาที่
2. คาต บแทนเ ี่ยว ับ ารส บ เป็นเงิน 50,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาต บแทน คา ข ส บ คาเบี้ยประชุม คา
เบี้ยเลี้ยง คาพา นะ และคา ื่น ๆ ที่เ ี่ยว ข งสา รับคณะ
รรม ารคัดเลื ส บคัดเลื และส บแขงขันพนั งาน
เทศบาลสายงานผบริ ารใ ดารงตาแ นงสงขึ้น คณะ รรม าร
ส บคัดเลื พนั งานเทศบาลสายงานผปฏิบัติใ ดารงตาแ นง
สายงานผบริ ารและคณะ รรม ารส บคัดเลื พนั งาน
เทศบาลเพื่ เปลี่ยนสายงาน
- ง ารเจา นาที่
3) คาต บแทน ารตรวจประเมินผลงานพนั งานครและ
บุคลา รทาง ารศึ ษา เป็นเงิน 30,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาตรวจประเมินผลงานพนั งานครและบุคลา รทาง
ารศึ ษาใ ับ รรม ารประเมินผลงานสา รับวิทยฐานะชานาญ
าร (ประเมินผลงานดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพ ารปฏิบัติงานและดานผลงานที่

จานวน

641,800 บาท

รวม

47,575,860 บาท

รวม

17,678,100 บาท

จานวน

15,160,000 บาท

นา : 9/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:14

เ ิดจา ารปฏิบัติ นาที่) และ รรม ารประเมินผลงานสา รับ
วิทยฐานะชานาญ ารพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญ
พิเศษ ประเมินผลงานดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ ารปฏิบัติงาน (เฉพาะ
รรม ารที่ไดรับ ารแตงตั้งจา บุคคลภายน )
- ง ารเจา นาที่
4. เงินประโยชน์ต บแทน ื่น สา รับพนั งานสวนท งถิ่นเป็น
รณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) เป็นเงิน 15,000,000 บาท
เพื่ จายเป็นเงินประโยชน์ต บแทน ื่น สา รับพนั งานสวน
ท งถิ่นเป็น รณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี)
- ง ารเจา นาที่
คาเบี้ยประชุม

จานวน

70,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเบี้ยประชุมสา รับคณะ รรม ารใน ารประชุม
ตางๆ
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 20,000 บาท
- ง ารเจา นาที่ เป็นเงิน 50,000 บาท
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร

จานวน

303,300 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 200,300 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 73,000 บาท
- ง ารเจา นาที่ เป็นเงิน 30,000 บาท
คาเชาบาน

จานวน

1,968,000 บาท

จานวน

176,800 บาท

เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 966,000 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 384,000 บาท
- ง ารเจา นาที่ เป็นเงิน 618,000 บาท
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
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เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 92,800 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 29,000 บาท
- ง ารเจา นาที่ เป็นเงิน 55,000 บาท
ค่าใช้สอย

รวม

19,446,120 บาท

คาจัดทาคมื ประชาชนเทศบาล

จานวน

320,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจางทาคมื ประชาชนข งเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ
คาจัดทารายงาน ิจ ารเทศบาล

จานวน

350,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจางจัดทาเ สารเผยแพร ิจ รรม/ผล ารดาเนิน
งานข งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ
คาจัดทาวารสารเทศบาล
จานวน

450,000 บาท

รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

เพื่ จายเป็นคาจางจัดทาวารสารข งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ
คาจางทาความสะ าด าคารสานั งาน

จานวน

1,987,200 บาท

เพื่ จายเป็นคาจางเ มาบุคคลภายน รั ษาความสะ าด าคาร
สานั งาน
- สานั ปลัดเทศบาล
คาจางที่ปรึ ษา
จานวน

5,000,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจางที่ปรึ ษาจัดทาแผนแมบท สมาร์ทซิตี้ โดย
จางที่ปรึ ษาสารวจ วิเคราะ ์ แบบ ารพัฒนาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีเป็นเมื ง ัจฉริยะ ใชประโยชน์จา เทคโนโลยีและ
นวัต รรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพิ่มประสิทธิภาพข ง ารใ
บริ ารและ ารบริ ารจัด ารเมื ง ในดานตางๆ ตาม านาจ
นาที่ ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 นา 70 ลาดับที่ 5
คาจางยามรั ษาความปล ดภัย
จานวน

933,120 บาท

เพื่ จายเป็นคาจางเ มาบุคคลภายน รั ษาความปล ดภัย
- สานั ปลัดเทศบาล

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:14

คาจางเ มาบริ ารบารุงรั ษา/ปรับปรุงระบบค มพิวเต ร์สา รับรถ จานวน
ทะเบียนเคลื่ นที่
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารบารุงรั ษา/ปรับปรุงระบบ
ค มพิวเต ร์และซ ฟแวร์ภายในรถทะเบียนเคลื่ นที่ใ มี
ประสิทธิภาพพร มทั้งใ คาปรึ ษา แนะนา และแ ไขทาง
เทคนิค เชน ระบบ ารแจงเ ิด ระบบ ารแจงตาย ระบบ ารแจง
ยาย ฯลฯ
- สานั ปลัดเทศบาล
คาจางเ มาบริ ารยายระบบงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัว จานวน
ประชาชน

นา : 11/239

420,000 บาท

300,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเคลื่ นยายระบบงานทะเบียนราษฎร
และบัตรประจาตัวประชาชนพร มระบบเครื ขายไปยังสานั งาน
แ งใ ม
คาเชาทรัพย์สิน
จานวน

338,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเชาทรัพย์สินสา รับใชใน ารปฏิบัติ
งาน เชน เครื่ งถายเ สาร เครื่ งค มพิวเต ร์ เครื่ งพิมพ์ ฯลฯ
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 54,000 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 84,000 บาท
- ง ารเจา นาที่ เป็นเงิน 200,000 บาท
คาประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์
จานวน

100,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจางประชาสัมพันธ์ขาวสารเ ี่ยว ับ ารดาเนินงาน
ข งเทศบาลฯ ทางสถานีโทรทัศน์
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ
คาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ
จานวน

156,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจางประชาสัมพันธ์ขาวสารเ ี่ยว ับ ารดาเนินงาน
ข งเทศบาลฯ ทางสถานีวิทยุ
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นา : 12/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:14

รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

จานวน

2,271,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร
บุคคลภายน คาใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัย
รถ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 783,000 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 1,088,000 บาท
- ง ารเจา นาที่ เป็นเงิน 400,000 บาท
รายจายเ ี่ยว ับ ารรับร งและพิธี าร
จานวน

400,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายตางๆ ดังนี้
1. คารับร งใน ารต นรับบุคคล รื คณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน รื เยี่ยมชม รื ทัศนศึ ษาดงาน และเจา นาที่
ที่เ ี่ยวข ง ตาม นังสื ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.4/ว
2381 ลงวันที่ 28 ร ฎาคม 2548 เป็นเงิน 300,000 บาท
- สานั ปลัดเทศบาล
2. คาเลี้ยงรับร งใน ารประชุมสภาเทศบาลฯ รื คณะ
รรม าร รื คณะ นุ รรม ารที่ไดรับ ารแตงตั้งตาม
ฎ มาย รื ตามระเบียบ รื นังสื สั่ง ารข ง ระทรวง
ม าดไทย ตาม นังสื ระทรวง ม าดไทยที่ มท 0808.4/ว
2381 ลงวันที่ 28 ร ฎาคม 2548 เป็นเงิน 100,000 บาท
- สานั ปลัดเทศบาล

นา : 13/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:15

รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

จานวน

1,218,900 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 866,900 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 192,000 บาท
- ง ารเจา นาที่ เป็นเงิน 160,000 บาท
คาพวงมาลัย ช ด ไม ระเชาด ไม และพวงมาลา
จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาพวงมาลัย ช ด ไม ระเชาด ไม และพวง
มาลา เพื่ ใชในงานพิธีตางๆ ฯลฯ
- สานั ปลัดเทศบาล
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม

จานวน

364,700 บาท

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 246,700 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 68,000 บาท
- ง ารเจา นาที่ เป็นเงิน 50,000 บาท
โครง ารคัดเลื บุคลา รดีเดนข งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จานวน

50,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารคัดเลื บุคลา รดี
เดนข งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคาใชจายประ บ
ดวย คาจางเ มาบริ าร คาวัสดุค มพิวเต ร์ คาวัสดุสานั งาน
และคาใชจาย ื่นๆ ที่จาเป็นและเ ี่ยวข งใน ารดาเนินงานตาม
โครง ารฯลฯ ( ง ารเจา นาที่) เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ารงานบุคคล สวนท งถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท ง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 433 ลาดับที่ 4

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:15

โครง ารจัด ารเลื ตั้งสมาชิ สภาเทศบาลและนาย เทศมนตรีนคร จานวน
สุราษฏร์ธานี
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารจัด ารเลื ตั้ง
สมาชิ สภาเทศบาลและนาย เทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี โดยมี
คาใชจายประ บดวย คาต บแทน รรม ารประจา นวยเลื
ตั้ง คาจางเ มาทาความสะ าด นวยเลื ตั้ง คายานพา นะวัน
รับม บวัสดุ ุป รณ์ ารเลื ตั้ง คาต บแทน รรม ารประจา
เทศบาล คาใชจายใน ารประชาสัมพันธ์ ารเลื ตั้ง คาวัสดุ
ุป รณ์และวัสดุโฆษณา/เผยแพร คาถายเ สาร คาจาง
เ มาบริ าร คาวัสดุค มพิวเต ร์ คาเครื่ งเขียนแบบพิมพ์ คาวัสดุ
ุป รณ์ที่เ ี่ยว ับ ารเลื ตั้ง ื่นๆ และคาใชจาย ื่นๆ ที่จาเป็น
และเ ี่ยวข งใน ารดาเนินงานตามโครง ารฯลฯ (สานั ปลัด
เทศบาล) เป็นไปตามรัฐธรรมนญแ งราช าณาจั รไทย พ.ศ
.2560 และ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แ ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และระเบียบ ื่นๆ ที่เ ี่ยวข ง ตาม
แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นา 432 ลาดับที่ 3
โครง ารจัด ิจ รรม ารใ บริ ารสาธารณะเชิงบรณา าร เนื่ งใน จานวน
วันท งถิ่นไทย 18 มีนา วันท งถิ่นไทย
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารจัด ิจ รรม ารใ
บริ ารสาธารณะ เชิงบรณา าร เนื่ งในวันท งถิ่นไทย 18 มีนา
วันท งถิ่นไทย โดยมีคาใชจายประ บดวยคา า ารและเครื่ ง
ดื่มสา รับผเขารวม ิจ รรม คาใชจายสา รับพิธี ารทาง
ศาสนา คาจางเ มาต แตงบริเวณงานพิธีและเต็นท์บริเวณสถานที่
จัดงาน คาจางเ มาติดตั้ง เครื่ งขยายเสียง คาจางทาป้ายติดบน
เวทีและป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุงาน
บานงานครัว และคาใชจาย ื่นๆ ที่จาเป็นและเ ี่ยวข งใน าร
ดาเนินงานตามโครง ารฯลฯ (สานั ปลัดเทศบาล) เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แ ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 นา 438 ลาดับที่ 10

นา : 14/239

100,000 บาท

10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:15

โครง ารจัด ิจ รรม ารใ บริ ารสาธารณะเชิงบรณา ารเนื่ งในวัน จานวน
เทศบาล
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารจัด ิจ รรม ารใ
บริ ารสาธารณะ เชิงบรณา ารเนื่ งในวันเทศบาลประจาปี โดยมี
คาใชจายประ บดวย คาใชจายสา รับพิธี ารทางศาสนา คา
จางเ มาต แตงบริเวณงานพิธีและเต็นท์บริเวณสถานที่จัดงาน คา
จางเ มาติดตั้งเครื่ งขยายเสียง คาจางทาป้ายติดบนเวทีและป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาจางทาประ าศเ ียรติคุณ และคาใชจาย ื่นๆ ที่
จาเป็นและเ ี่ยวข งใน ารดาเนินงานตามโครง ารฯลฯ (สานั
ปลัดเทศบาล) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ
ที่แ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาท ง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 430 ลาดับที่ 1
โครง ารจัดงาน/ ิจ รรมเฉลิมพระเ ียรติ/เทิดพระเ ียรติพระบาท จานวน
สมเด็จพระเจา ย ัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีและพระ
บรมวงศานุวงศ์
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนิน ารตามโครง ารจัด
งาน/ ิจ รรมเฉลิมพระเ ียรติ/เทิดพระเ ียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจา ย ัว สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุ
วงศ์ โดยมีคาใชจายประ บดวย คาพิธี ารทางศาสนา คาต แตง
สถานที่ คาจางเ มาบริ าร คาด ไม คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุ
งานบานงานครัว และคาใชจาย ื่นๆ ที่จาเป็นและเ ี่ยวข งใน าร
ดาเนินงานตามโครง ารฯลฯ (สานั ปลัด เทศบาล) เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แ ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และ นังสื สั่ง ารจัง วัดสุราษฎร์
ธานี ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 นา 359 ลาดับ
ที่ 1

นา : 15/239

80,000 บาท

300,000 บาท

นา : 16/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:15

โครง ารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน

จานวน

400,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินตามโครง ารเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีพบชุมชน โดยมีคาใชจายประ บ
ดวย คา า าร า ารวางและเครื่ งดื่มสา รับผเขามารวมงาน
และเจา นาที่ คาจางเ มาบริ าร ประดับต แตงสถานที่จัด
ิจ รรมตามโครง าร พร มประดับป้ายไวนิลบนเวที ป้ายบ
ทางและบริเวณงาน คาจางเ มาติดตั้งเวทีและเครื่ งขยาย
เสียง พร ม ุป รณ์ที่เ ี่ยวข ง และคาใชจาย ื่นๆ ที่จาเป็นและ
เ ี่ยวข งใน ารดาเนินงานตามโครง ารฯลฯ (สานั ปลัด
เทศบาล) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 นา 435 ลาดับที่ 6
โครง ารปฐมนิเทศพนั งานครและบุคลา รทาง ารศึ ษา
จานวน

150,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารปฐมนิเทศพนั งาน
ครและบุคลา รทาง ารศึ ษา โดยมีคาใชจาย ประ บดวย คา
วัสดุดาเนินงาน คา า าร คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คาต บ
แทนวิทยา ร คาเชาที่พั คาพา นะวิทยา ร คาใชจาย ื่นๆ ที่
เ ี่ยวข งและจาเป็น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ารศึ ษาแ งชา
ติ พ.ศ.2542 แ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2553 มวด 1 มาตรา 6, มาตรา 9 (4) และระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ บรม และ ารเขา
รับ ารฝึ บรมข งเจา นา ที่ท งถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนา
ท งถิ่น พ.ศ.2561–2565 นา 360 ลาดับที่ 1 (เปลี่ยนแปลงแผน
พัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ครั้งที่ 12 เปลี่ยนผรับผิดช บ
แผนงานจา เดิม นวยศึ ษา นิเทศ ์ สานั ารศึ ษา เป็น ง
ารเจา นาที่)

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:15

โครง ารประ วด งค์ รป คร งสวนท งถิ่นที่มี ารบริ ารจัด ารที่ จานวน
ดี

นา : 17/239

40,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินตามโครง ารประ วด งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่นที่มี ารบริ ารจัด ารที่ดี โดยมีคาใชจาย
ประ บดวย คาจางเ มาบริ ารถายเ สารและจัดทา
เ สาร คาวัสดุ ุป รณ์ คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลา
ราช าร คาใชจายใน ารประชุม และคาใชจาย ื่นๆ ที่จาเป็นและ
เ ี่ยวข งใน ารดาเนินงานตามโครง ารฯลฯ (สานั ปลัด
เทศบาล) เป็นไปตามพระราช ฤษฎี าวาดวย ลั เ ณฑ์และวิธี
ารบริ าร ิจ ารบานเมื งที่ดี พ.ศ.2546 และที่แ ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 นา 434 ลาดับที่ 5
โครง ารผลิตและเผยแพรสื่ ประชาสัมพันธ์ทาง Youtube
จานวน

48,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารผลิตและเผยแพรสื่
ประชาสัมพันธ์ทาง Youtube มีคาใชจายประ บดวย คาจาง
เ มาบริ าร คา ุป รณ์ประ บฉา และคาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยว
ข งและจาเป็น เป็นไปตามพระราช ฤษฎี าวาดวย ลั เ ณฑ์
และวิธี ารบริ าร ิจ ารบานเมื งที่ดี พ.ศ.2546 และที่แ ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 เป็นไป ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 13 นา 68 ลาดับที่ 4
โครง ารพัฒนาศั ยภาพบุคลา รเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จานวน

600,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินตามโครง ารพัฒนาศั ยภาพ
บุคลา รเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคาใชจายประ บ
ดวย คาต บแทนวิทยา ร คา า าร คา า ารวางและเครื่ ง
ดื่ม คาเชาที่พั คาจางเ มารถ คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุ
ค มพิวเต ร์ และคาใชจาย ื่นๆ ที่จาเป็นและเ ี่ยวข งใน าร
ดาเนินงานตามโครง ารฯลฯ ( ง ารเจา นาที่) เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติบริ ารงานบุคคลสวนท งถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ บรมข งเจา นาที่
ท งถิ่น ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 นา 431 ลาดับที่ 2

นา : 18/239
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โครง ารเสริมสรางประสิทธิภาพพนั งานครเทศบาลและบุคลา ร
ทาง ารศึ ษา

จานวน

600,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารเสริมสราง
ประสิทธิภาพพนั งานครเทศบาลและบุคลา รทาง ารศึ ษาโดย
มีคาใชจาย ประ บดวย คาวัสดุดาเนินงาน คาจัดทาเ สารใน
าร บรม คาต บแทนวิทยา ร คาที่พั และคาพา นะ
วิทยา ร คาจางเ มายานพา นะ คาเชาที่พั คา า าร คา
า ารวางและเครื่ งดื่ม คา า ารทา ารน เวลาราช าร คา
ข งที่ระลึ คาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็น เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติ ารศึ ษาแ งชาติ พ.ศ. 2542 แ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มวด 1 มาตรา 9 (4
) และระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
บรม และ ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ
. 2557 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 12
- ง ารเจา นาที่
โครง าร บรม ฎ มายเ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานข งเทศบาล
จานวน

80,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง าร บรม ฎ มายเ ี่ยว
ับ ารปฏิบัติงานข งเทศบาล โดยมีคาใชจายประ บดวย คา
วัสดุสานั งาน คาถายเ สาร คาพิมพ์เ สารและสิ่งพิมพ์ คาจาง
เ มาะบริ าร คา ระเป๋า รื สิ่งที่ใชบรรจุเ สารสา รับผเขารับ
ารฝึ บรม คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คา า าร คา
สมนาคุณ วิทยา ร คาเชาที่พั คาใชจาย ื่นที่จาเป็นใน ารฝึ
บรม เป็นไป ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใช
จาย ารใน ารฝึ บรม และ ารเขา บรมข งเจา นาที่ท ง
ถิ่น พ.ศ. 2557 ข 12 แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2564–2565
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9
- ง ารเจา นาที่

นา : 19/239
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คาบารุงรั ษาและซ มแซม

จานวน

2,359,200 บาท

รวม

3,407,640 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

1,090,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 700,000 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 140,000 บาท
- ง ารเจา นาที่ เป็นเงิน 250,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

120,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ ุป รณ์ไฟฟ้า เชน ล ดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบร เ ร์ สาย
า าศ รื เสา า าศสา รับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่ งวัด ระแส
ไฟฟ้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 91,000 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 19,000 บาท
- ง ารเจา นาที่ เป็นเงิน 10,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

147,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชนครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง ที่ดินและสิ่ง สราง ฯลฯ
- สานั ปลัดเทศบาล ป็นเงิน 2,249,200 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 80,000 บาท
- ง ารเจา นาที่ เป็นเงิน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 120,000 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 7,000 บาท
- ง ารเจา นาที่ เป็นเงิน 20,000 บาท
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วัสดุ สราง

จานวน

95,000 บาท

วัสดุยานพา นะและขนสง

จานวน

236,900 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 140,000 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 27,000 บาท
- ง ารเจา นาที่ เป็นเงิน 69,900 บาท
วัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น

จานวน

838,500 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุน้ามันเชื้ เพลิงและ ล ลื่น เชน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน ถาน แ ส ุงตม น้ามัน ล ลื่น
ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 700,000 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 100,000 บาท
- ง ารเจา นาที่ เป็นเงิน 38,500 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์
จานวน

125,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ สรางตางๆ เชน ิฐ ิน ดิน ทราย ปนซิ
เมนต์ เ ล็ ไมชนิดตางๆ ค น สิ่ว เลื่ ย ฯลฯ
ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น
- สานั ปลัดเทศบาล

เพื่ จายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ เชน ชุดเครื่ งมื
ผาตัด ทีวาง รวยแ ว สาลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แ ล ฮ ล์ เบา ล ด ระบ ตวง ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 120,000 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 5,000 บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จานวน

53,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดาษ
โปสเต ร์ โฟม สี ฟิล์ม เทปบันทึ เสียง รปสี รื ขาวดา ลาง ัด
ขยายภาพ ผาขาวสา รับเขียนป้าย ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 35,000 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 18,000 บาท
วัสดุค มพิวเต ร์
จานวน

702,240 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง ัวเข็ม ฯลฯ
ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 525,240 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 77,000 บาท
- ง ารเจา นาที่ เป็นเงิน 100,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

7,044,000 บาท

จานวน

3,505,000 บาท

เพื่ จายเป็นคา ระแสไฟฟ้า ดังนี้
1. สา รับ าคารสานั งานเทศบาล าคารสานั ารสาธารณสุข
และสิ่งแวดล ม าคารสานั ารศึ ษา และ าคารเ น
ประสงค์ เป็นเงิน 3,500,000 บาท
- สานั ปลัดเทศบาล
2. สา รับ าร ระจายขาวไรสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็น
เงิน 5,000 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
จานวน

300,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาน้าประปาสา รับสานั งานเทศบาล าคารตลาด
สดเทศบาล สวมสาธารณะข งเทศบาล
- สานั ปลัดเทศบาล
คาบริ ารโทรศัพท์
จานวน

275,000 บาท

คาไฟฟ้า

เพื่ จายเป็นคาบริ ารโทรศัพท์
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 255,000 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 20,000 บาท
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คาบริ ารไปรษณีย์

จานวน

1,854,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดสง นังสื ราช าร รื พัสดุภัณฑ์ ฯลฯ
- สานั ปลัดเทศบาล
คาบริ ารสื่ สารและโทรคมนาคม

จานวน

1,110,000 บาท

รวม

4,583,000 บาท

รวม

4,583,000 บาท

จานวน

498,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาโทรสาร คาเทเล ซ์ คาใชจายเ ี่ยว ับ ารใชระบบ
ินเต ร์เน็ต รวมถึง ินเต ร์เน็ต าร์ดและคาสื่ สาร ื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาสื่ สารตางๆ ที่ไมเขาลั ษณะรายจาย ื่นๆ ใน มวด
นี้ เป็นตน ฯลฯ
- สานั ปลัดเทศบาล เป็นเงิน 1,050,000 บาท
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 60,000 บาท
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ล งสา รับ ารประชุม Video Conference
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ ล งสา รับ าร
ประชุม Video Conference สา รับ งประชุมเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี จานวน 1 ระบบ ประ บดวย
1. ล งสา รับระบบ Video Conference จานวน 1 ชุด
- มีความละเ ียดข งภาพสงสุดไมน ย
วา 1,920 x 1,080 pixel รื ไมน ย วา 2,073,600 pixel
- สามารถทา าร มุน (Pan) าร มเงย (Tilt) ับ
ระนาบ (Horizontal)
2. เครื่ งค มพิวเต ร์ สา รับงานประมวลผล แบบที่ 2
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน ย วา 6 แ น
ลั (6 core)
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รื ดี วา
- มีช งเชื่ มต ระบบเครื ขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รื ดี วา จานวน
ไมน ย วา 1 ช ง
- มีช งเชื่ มต (Interface) แบบ USB 2.0 รื ดี วา ไมน ย
วา 3 ช ง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจ แสดงภาพขนาดไมน ย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
3. ุป รณ์ ระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช ง
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- มีลั ษณะ ารทางานไมน ย วา Layer 2 ข ง OSI Model
- มีช งเชื่ มต ระบบเครื ขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รื ดี วา จานวนไมน ย วา 24
ชง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะข ง ารทางานช งเชื่ มต ระบบ
เครื ขายทุ ช ง
4. เครื่ งสาร งไฟฟ้า ขนาด 2 kVA
- มี าลังไฟฟ้าดานน ไมน ย วา 2 kVA (1,200 Watts)
- มีชวงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไมน ย วา 220+/-20%
- มีชวงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไมมา วา 220+/-10%
- สามารถสาร งไฟฟ้าที่ Full Load ไดไมน ย วา 5 นาที
5. จ รับภาพ ชนิดม เต ร์ไฟฟ้า ขนาดเสนทแยงมุม ไมน ย
วา 150 นิ้ว
- จ มวนเ ็บใน ล งได บังคับจ ขึ้น ลง ยุด ดวยสวิตช์ รื
รีโมทค นโทรล
6. เครื่ งมัลติมีเดียโปรเจคเต ร์ ระดับ XGA ขนาดไมน ย
วา 3,500 ANSI Lumens
- สามารถต ับ ุป รณ์เพื่ ฉายภาพจา ค มพิวเต ร์และวิดีโ
เป็นเงิน 498,000 บาท (ราคาในท งถิ่น เนื่ งจา เป็นครุภัณฑ์ที่
ไมมี า นดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นครุภัณฑ์ที่มิได
ใชสา รับบริ ารสาธารณะและ ิจ รรมสาธารณะ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
ล งดิจิทัล พร มเลนส์

จานวน

55,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:15

เพื่ จายเป็นคา ล งดิจิทัล พร มเลนส์ขนาด 24-105 มม. F4
จานวน 1 ตัว คุณลั ษณะดังนี้
-ระบบ Focus แบบ Dual Pixels พร มจุด Focus
-คาความไวไมต่า วา Shutter 30”-1/4000 sec.
-คา ISO ปรับไดสงสุด ไมต่า วา 102400
-จ LCD ขนาด 3 นิ้ว
-ร งรับ-ระบบ Touchscreen
-ร งรับ ารถายภาพต เนื่ ง 5 fps ขึ้นไป
-ร งรับระบบสั่น
-ร งรับ ารถายภาพไมต่า วา Video 4k
-ร งรับ ารเชื่ มต ผานWIFI,Bluetooth,HDMI
-ใชงานแบตเต รี่ ไมต่า วา 250 ช ต
-ระยะข งเลนส์ 24-105 มม.
-คารรับแสง ไมต่า วา 4
เป็นครุภัณฑ์ที่มิไดใชสา รับบริ ารสาธารณะและ ิจ รรม
สาธารณะ (ราคาในท งถิ่น เนื่ งจา เป็นราย ารไมปรา ฎใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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ล งถายภาพระบบดิจิต ล

จานวน

180,000 บาท

เพื่ จายเป็นคา ล งถายภาพระบบดิจิต ล จานวน 2
ชุดๆ ละ 90,000 บาท รายละเ ียดดังนี้
ตัว ล ง
- ความละเ ียดไมน ย วา 24.2 ลานพิ เซล Full-Frame
- จุดโฟ ัสไมน ย วา 45 จุด
- ความละเ ียดวิดีโ ไมน ย วา Full HD
- คาความไวแสง (ISO) ไมน ย วา 25,000
- ความเร็วใน ารถายภาพต เนื่ งไมน ย วา 6.5 fps
เลนส์
- เมาท์เลนส์ Full Frame Format
- ช งรรับแสง:ไมน ย วา f/4
- มีระบบ ันสั่น
แฟลช
- ช ง ารซม 24-105 มม. เ ียงขึ้นไมน ย วา 120 งศา าร
มุน 180 งศา
- มีจ แสดงสถานะ
(ราคาท งถิ่นเนื่ งจา เป็นราย ารไมปรา ฏตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2563) ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561 –
2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 13 นา 131 ลาดับที่ 2
- งยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โครง ารติดตั้งจ LED Full color บริเวณแย วัดโพธาวาส
จานวน

3,850,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:15

เพื่ จายเป็นคาติดตั้งจ LED แบบ Full color ขนาดไมน ย
วา 8.64 x 2.88 ม. และ โครงสรางจานวน 1 ชุด พร มติด
ตั้ง ประ บดวย
1. เครื่ งค มพิวเต ร์ จานวน 1 เครื่ ง
จ แสดงภาพแบบ LED รื ดี วาขนาดไมน ย วา 19 นิ้ว มี
นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน ย วา 4 แ น ลั (4 Core)
มี นวยความจา (RAM) ชนิด DDR 4 รื ดี วา ขนาดไมน ย
วา 4 GB มี นวยจัดเ ็บข มล ชนิด SATA รื ดี วา ขนาด
ความจุไมน ย วา 1 TB รื ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมน ย วา 250 GB จานวน 1 นวย
2. จ LED Full Color Display ขนาดไมน ย วา 8.64 x 2.88
ม. cabinet size 960x960 mm.
3. เครื่ งสงสัญญาณภาพ จานวน 1 ชุด ประ บดวย
- ุป รณ์ควบคุมจ LED
- ุป รณ์ร งรับ านไฟล์วีดีโ
- ุป รณ์ร งรับความละเ ียดไมต่า วา 650,000 พิ เซล
- ุป รณ์สามารถรับ ารควบคุม รื สั่งค นโทรลจา
ค มพิวเต ร์ (PC,Notebook) รื มื ถื ไดเป็น ยางน ย
- ุป รณ์ต งมีสัญญาณขา แบบ (Lan Ethernet port out)
จานวน 1 ช งเป็น ยางน ย
- ุป รณ์ต งมีเสาร งรับแบบ WiFi-AP ไมน ย วา 1 ช ง
- ุป รณ์ต งมีช งสัญญาณขาเขา HDMI ไมน ย วา 1 ช ง
- ุป รณ์ต งมีช งพ ร์ต USB 2.0 ไมน ย วา 1 ช ง
4. าร์ดรับสัญญาณภาพ จานวน 48 ตัว
มีตัว ุป รณ์สามารถสง RGB data group ไดไมน ย วา 24
ลุมเพียง าร์ดๆ เดียว ุป รณ์ าร์ดร งรับความ
ละเ ียด 256 x 226 พิ เซล สามารถร งรับ ารตั้งไฟล์สาร ง
5. Power supply จานวน 48 ตัว
6. ตไฟค นโทรล 40 แ มป์ 3 เฟส เพื่ ใชสา รับไฟแ ล ี
ดี จานวน 1 ต
มีระบบเปิดปิด ัตโนมัติ Timer แบง ระแสโ ลด ป้ ง ันไฟ
ระชา (ราคาท งถิ่นเนื่ งจา เป็นราย ารไมปรา ฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2563) ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 128 ลาดับที่ 1
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

5,425,600 บาท

รวม

2,989,700 บาท

รวม

2,989,700 บาท

เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

2,577,800 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น
เงินประจาตาแ นง

จานวน

18,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินประจาตาแ นงข งผบริ าร
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

393,900 บาท

รวม

2,435,900 บาท

รวม

393,900 บาท

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร

จานวน

45,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
คาเชาบาน

จานวน

306,000 บาท

จานวน

42,900 บาท

รวม

1,907,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจางที่ปรึ ษา
เพื่ จายเป็นคาจางบุคคล รื นวยงานภายน เพื่ ประเมินผล
ารดาเนินงานตามแผนพัฒนาข งเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ารจัดทาแผนพัฒนาข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น พ.ศ. 2548 แ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
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คาเชาทรัพย์สิน

จานวน

40,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเชาทรัพย์สินสา รับใชใน ารปฏิบัติ
งาน เชน เครื่ งถายเ สาร เครื่ งค มพิวเต ร์ เครื่ งพิมพ์ ฯลฯ
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
จานวน

295,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร คา
ใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

จานวน

81,600 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม
จานวน

20,400 บาท

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
โครง ารจัดทาแผน ารดาเนินงานประจาปีและเพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารจัดทาแผน ารดาเนิน
งานประจาปี และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โดยมีคาใชจายประ บ
ดวย คาเลี้ยงรับร งสา รับผเขารวมประชุม คาวัสดุสานั งาน คา
จางเ มาบริ าร คา า าร คา า ารวางและเครื่ งดื่ม และคาใช
จาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็น เป็นไปตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ารจัดทาแผนพัฒนาข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น พ.ศ. 2548 แ ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ลาดับ
ที่ 26 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 444 ลาดับ
ที่ 18

จานวน

70,000 บาท

นา : 29/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:15

โครง ารจัดทาแผนพัฒนาท งถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง

จานวน

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารจัดทาแผนพัฒนาท ง
ถิ่นและเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง โดยมีคาใชจายประ บดวย คา
ต บแทนวิทยา ร คาเลี้ยงรับร งสา รับผเขารวมประชุม คาเชา
สถานที่ คาวัสดุสานั งาน คาจางเ มาบริ าร คา า าร คา า าร
วางและเครื่ งดื่ม คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลา
ราช าร และคาใชจาย ื่น ๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็น เป็นไปตาม
ระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจัดทาแผนพัฒนาข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ. 2548 แ ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2561 ลาดับที่ 26 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 นา 443 ลาดับที่ 17
โครง ารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์
จานวน
ธานี
เพื่ จายเป็นคาใชจายประ บดวย คาเลี้ยงรับร งใน ารประชุม
คณะ รรม ารติดตามและประเมินผลฯ คาจางเ มาบริ าร คา
วัสดุ เครื่ งเขียนและ ุป รณ์ และคาใชจาย ื่นที่เ ี่ยวข งและจา
เป็น เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจัดทา
แผนพัฒนาข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ. 2548 แ ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 นา 447 ลาดับที่ 21

400,000 บาท

30,000 บาท

นา : 30/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:15

โครง ารพัฒนาศั ยภาพบุคลา รที่เ ี่ยวข ง ับแผนพัฒนาท งถิ่น

จานวน

350,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารพัฒนาศั ยภาพ
บุคลา รที่เ ี่ยวข ง ับแผนพัฒนาท งถิ่นโดยจัด บรมใ ความร
เ ี่ยว ับ ระบวน ารจัดทาแผนพัฒนาท งถิ่นและศึ ษาดงาน
งค์ รป คร งสวนท งถิ่นตนแบบ โดยมีเป้า มายเป็นบุคลา รที่
เ ี่ยวข ง ับ ารจัดทาแผนพัฒนาท งถิ่นข งเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี มีคาใชจายประ บดวย คาวัสดุ เครื่ งเขียนและ
ุป รณ์ คาจางเ มาบริ าร คาข งสมนาคุณ คา า ารวางและ
เครื่ งดื่ม คา า าร ลางวัน คาสมนาคุณวิทยา ร คา า าร คา
เชาที่พั คายานพา นะ และคาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจา
เป็น เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจัดทาแผน
พัฒนาข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ. 2548 แ ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข 26 แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 นา 445 ลาดับที่ 19 และแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ฉบับแ ไข ครั้งที่ 12 นา 1 ลาดับที่ 1
โครง าร บรมเชิงปฏิบัติ ารใน ารจัดทาแผนพัฒนาท งถิ่น
จานวน

350,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง าร บรมเชิงปฏิบัติ าร
ใน ารจัดทาแผนพัฒนาท งถิ่น โดยจัด บรมเชิงปฏิบัติ าร เสริม
สรางความร ความเขาใจใน ระบวน ารจัดทาแผนพัฒนาท งถิ่น
ใ ับเจา นาที่สานั / งข งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคา
ใชจายประ บดวย คาวัสดุ เครื่ งเขียนและ ุป รณ์ คาจาง
เ มาบริ าร คาข งสมนาคุณ คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คา
สมนาคุณวิทยา ร คา า าร คาเชาที่พั คายานพา นะ และคา
ใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็น เป็นไปตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ารจัดทาแผนพัฒนาข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น พ.ศ.2548 แ ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ลาดับ
ที่ 26 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 446 ลาดับ
ที่ 20 และแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแ ไข ครั้ง
ที่ 12 นา 1 ลาดับที่ 2

นา : 31/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:15

คาบารุงรั ษาและซ มแซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

135,000 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

60,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุค มพิวเต ร์

จานวน

75,000 บาท

รวม

44,695,500 บาท

รวม

33,628,900 บาท

รวม

33,628,900 บาท

จานวน

19,463,100 บาท

เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชน ครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง าคาร ที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ
ค่าวัสดุ

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น
เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาลพร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น
- สานั คลัง เป็นเงิน 14,621,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 4,842,100
บาท

นา : 32/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:15

เงินเพิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

254,200 บาท

1. เงินเพิ่ม ารคร งชีพใ แ พนั งานเทศบาล จานวน 7,000
บาท
- สานั คลัง เป็นเงิน 7,000 บาท
2. คาต บแทนรายเดื นข งผบริ ารและพนั งาน
เทศบาล จานวน 247,200 บาท
- สานั คลัง เป็นเงิน 180,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 67,200
บาท
เงินประจาตาแ นง

จานวน

337,200 บาท

เพื่ จายเป็นเงินประจาตาแ นงผบริ ารและพนั งานเทศบาล
- สานั คลัง เป็นเงิน 252,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 85,200
บาท
คาจางล จางประจา

จานวน

638,200 บาท

เพื่ จายเป็นเงินคาจางล จางประจาพร มทั้งเงินปรับปรุงคาจาง
- สานั คลัง เป็นเงิน 317,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 321,200
บาท
คาต บแทนพนั งานจาง
จานวน

12,182,800 บาท

เพื่ จายเป็นเงินคาต บแทนพนั งานจาง
- สานั คลัง เป็นเงิน 6,314,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 5,868,800
บาท
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง
จานวน

753,400 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวใ แ พนั งานจาง
- สานั คลัง เป็นเงิน 262,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 491,400
บาท

นา : 33/239
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งบดาเนินงาน

รวม

11,066,600 บาท

รวม

4,175,600 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนบุคคล รื คณะ รรม ารที่ไดรับแตงตั้ง
ใ ดาเนิน าร เ ี่ยว ับ ารจัดซื้ จัดจางและ ารบริ ารพัสดุภาค
รัฐ ตามระเบียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซื้ จัดจางและ
ารบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เชน บุคคล รื คณะ รรม าร
ารซื้ รื ารจาง คณะ รรม ารดาเนินงานจางที่ปรึ ษาคณะ
รรม ารดาเนินงานจาง แบบ รื ควบคุมงาน สราง คณะ
รรม าร า นดราคา ลางงาน สรางคณะ รรม ารตรวจรับ
พัสดุในงานจาง สราง และ ผควบคุมงาน สราง เป็นไปตาม
นังสื ระทรวง ารคลัง ดวนที่สุด ที่ ค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 ันยายน 2561
- สานั คลัง
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร
จานวน

1,305,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
- สานั คลัง เป็นเงิน 700,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 605,000
บาท
คาเชาบาน

จานวน

1,557,000 บาท

จานวน

113,600 บาท

ค่าตอบแทน
คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ันเป็นประโยชน์แ งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น

เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
- สานั คลัง เป็นเงิน 1,305,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 252,000
บาท
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล
- สานั คลัง เป็นเงิน 104,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 9,600 บาท

นา : 34/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:15

เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรผไดรับบานาญ

จานวน

200,000 บาท

รวม

3,614,900 บาท

จานวน

1,006,900 บาท

เพื่ จายเป็นคาเชาทรัพย์สินสา รับใชใน ารปฏิบัติ
งาน เชน เครื่ งถายเ สาร เครื่ งค มพิวเต ร์ เครื่ งพิมพ์ ฯลฯ
- สานั คลัง เป็นเงิน 646,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 360,900
บาท
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
จานวน

380,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรผไดรับบานาญ
- สานั คลัง
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาเชาทรัพย์สิน

เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร คา
ใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
- สานั คลัง เป็นเงิน 120,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 260,000
บาท
รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- สานั คลัง เป็นเงิน 450,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 184,000
บาท

จานวน

634,000 บาท
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คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม

จานวน

446,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารเชื่ มต โปรแ รม
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ับสานั ทะเบียนท งถิ่นเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีโดยมีคาใชจายประ บดวย คาวัสดุสานั งาน, คา
วัสดุค มพิวเต ร์, คาชุดโปรแ รมป้ ง ันไวรัส และคาใชจาย
ื่นๆ ที่เ ี่ยวข ง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ าร านวยความ
สะดว ใน ารพิจารณา นุญาตข งทางราช าร ตามแผนพัฒนา
ท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 450 ลาดับที่ 24
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โครง ารประชาสัมพันธ์ ารชาระภาษีท งถิ่น
จานวน

200,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
- สานั คลัง เป็นเงิน 400,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 46,000
บาท
โครง ารเชื่ มต โปรแ รมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ับ
สานั งานทะเบียนท งถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารประชาสัมพันธ์ าร
ชาระภาษีท งถิ่น โดยมีคาใชจายประ บดวยคาจัดทาสื่ ประชา
สัมพันธ์ คาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นไปตาม นังสื สั่ง าร
ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 และ นังสื สั่ง
าร ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิง าคม 2558
เรื่ ง แนวทาง ารพัฒนาประสิทธิภาพ ารจัดเ ็บรายไดข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น และตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 นา 451 ลาดับที่ 26
- สานั คลัง
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โครง ารปรับปรุงและสารวจข มล ารจัดทาแผนที่ภาษีฯ

จานวน

300,000 บาท

เพื่ เป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารปรับปรุงและสารวจข มล
ารจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีคาใชจาย
ประ บดวยคาวัสดุสานั งาน, คาวัสดุค มพิวเต ร์, คาดาเนิน
ารจัดระบบ Secure Socket Lever (SSL), คาดาเนิน ารจด
ทะเบียนโดเมนเนม (Domain Name) และคาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยว
ข ง เป็นไปตามระเบียบ ระทรวง ม าดไทยวาดวยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ. 2550
ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 448 ลาดับที่ 22
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน

548,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชนครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสงเป็นตน าคารที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ
- สานั คลัง เป็นเงิน 233,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 315,000
บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
- สานั คลัง เป็นเงิน 900,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 182,000
บาท

รวม

2,525,000 บาท

จานวน

1,082,000 บาท
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

42,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ล ดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบร เ ร์ สาย า าศ รื เสา
า าศสา รับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่ งวัด ระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
- สานั คลัง เป็นเงิน 32,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 10,000
บาท
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

69,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
- สานั คลัง เป็นเงิน 60,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 9,000 บาท
วัสดุ สราง
จานวน

27,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ สรางตางๆ เชน ิฐ ิน ดิน ทราย ปนซิ
เมนต์ เ ล็ ไมชนิดตางๆ ค น สิ่ว เลื่ ย ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
- สานั คลัง เป็นเงิน 22,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 5,000 บาท
วัสดุยานพา นะและขนสง
จานวน

142,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
- สานั คลัง เป็นเงิน 117,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 25,000
บาท

นา : 38/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:15

วัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น

จานวน

364,800 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุน้ามันเชื้ เพลิงและ ล ลื่น เชน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน ถาน แ ส ุงตม น้ามัน ล ลื่น
ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น
- สานั คลัง เป็นเงิน 228,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 136,800
บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์
จานวน

78,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ เชน ชุดเครื่ งมื
ผาตัด ทีวาง รวยแ ว สาลี และผาพันแผล
เวชภัณฑ์ แ ล ฮ ล์ เบา ล ด ระบ ตวง ฯลฯ ตาม ลั
ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น
- สานั คลัง เป็นเงิน 60,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 18,000
บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน

38,200 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์ม แถบบันทึ เสียง รื ภาพ รปสี รื ขาวดา ลาง ัด
ขยายภาพ ผาขาวสา รับเขียนป้าย ขาตั้ง ล ง ระเป๋าใส ล ง
ถายรป ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณ
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
- สานั คลัง เป็นเงิน 22,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 16,200
บาท
วัสดุเครื่ งแตง าย
จานวน

32,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ วัสดุเครื่ งแตง าย เชน ผาปิดจม ถุง
มื ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
- สานั คลัง เป็นเงิน 14,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 18,000
บาท
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วัสดุค มพิวเต ร์

จานวน

650,000 บาท

รวม

751,100 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคา ระแสไฟฟ้า สา รับถายเ สารข งงานแผนที่
ภาษีฯ ณ สานั งานที่ดินจัง วัดสุราษฎร์ธานี
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
คาบริ ารโทรศัพท์

จานวน

171,000 บาท

จานวน

570,100 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
- สานั คลัง เป็นเงิน 560,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 90,000
บาท
ค่าสาธารณูปโภค

เพื่ จายเป็นคาโทรศัพท์ติดต ราช าร
- สานั คลัง เป็นเงิน 144,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 27,000
บาท
คาบริ ารสื่ สารและโทรคมนาคม
เพื่ จายเป็นคาโทรสาร คาเทเล ซ์ คาใชจายเ ี่ยว ับ ารใชระบบ
ินเต ร์เน็ต รวมถึง ินเต ร์เน็ต าร์ดและคาสื่ สาร ื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาสื่ สารตางๆ ที่ไมเขาลั ษณะรายจาย ื่นๆ ใน มวด
นี้ เป็นตน ฯลฯ
- สานั คลัง เป็นเงิน 203,000 บาท
- งสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 367,100
บาท
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น
เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบาน

รวม

781,400 บาท

รวม

523,400 บาท

รวม

523,400 บาท

จานวน

523,400 บาท

รวม

258,000 บาท

รวม

111,000 บาท

จานวน

96,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

112,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

จานวน

32,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร คา
ใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
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คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม

จานวน

8,000 บาท

รวม

35,000 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุค มพิวเต ร์

จานวน

15,000 บาท

รวม

9,547,900 บาท

รวม

7,679,100 บาท

รวม

7,679,100 บาท

เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

2,867,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

108,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่มสา รับตาแ นงที่มีเ ตุพิเศษข งผปฏิบัติงาน
ดาน ฎ มาย พ.ต. .
เงินประจาตาแ นง
จานวน

18,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
ค่าวัสดุ

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่ จายเป็นเงินประจาตาแ นงข งผบริ าร
คาจางล จางประจา

จานวน

311,100 บาท

เพื่ จายเป็นคาจางล จางประจา พร มทั้งเงินปรับปรุงคาจาง
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

3,933,500 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

441,500 บาท

รวม

1,868,800 บาท

รวม

947,200 บาท

จานวน

286,000 บาท

- เงินรางวัล
เพื่ จายเป็นเงินรางวัลใ แ เจา นาที่ตารวจที่ปฏิบัติงานชวย
เ ลื เทศบาลใน ารตรวจตราและปราบปรามผละเมิดเทศบัญญัติ
และพระราชบัญญัติรั ษาความสะ าดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร ยข งบานเมื ง เป็นเงิน 216,000 บาท
- คาต บแทนคณะ รรม ารส บข เท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
เพื่ จายเป็นคาต บแทนคณะ รรม ารส บข เท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิดข งราช าร ตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ดวน
มา ที่ มท 0804.4/ว2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 และ
ระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารเบิ คาใชจายเ ี่ยว ับ าร
ปฏิบัติราช ารข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2542 เป็น
เงิน 70,000 บาท
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร
จานวน

355,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
คาเชาบาน

จานวน

271,200 บาท

จานวน

35,000 บาท

รวม

574,600 บาท

จานวน

99,600 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ันเป็นประโยชน์แ งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น

เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาเชาทรัพย์สิน
เพื่ จายเป็นคาเชาทรัพย์สินสา รับใชใน ารปฏิบัติ
งาน เชน เครื่ งถายเ สาร เครื่ งค มพิวเต ร์ เครื่ งพิมพ์ ฯลฯ
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รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

จานวน

200,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม
จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร คา
ใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
โครง ารทบทวน จัดทา ปรับปรุง และแ ไข ฎ มายข งเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี
เพื่ จายเป็นคาใชจายโครง ารทบทวน จัดทา ปรับปรุงและแ ไข
ฎ มายข งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคาใชจายประ บ
ดวย คาวัสดุสานั งาน เครื่ งเขียนและ ุป รณ์ คาจาง
เ มาบริ าร คาถายเ สาร คา า าร คา า ารวางและเครื่ ง
ดื่ม คาสื่ ประชาสัมพันธ์ คาใชจาย ื่นที่จาเป็นและเ ี่ยวข งใน
ารดาเนินโครง าร เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 และที่แ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ
. 2562 มาตรา 60 แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 นา 452 ลาดับที่ 1

จานวน

10,000 บาท
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โครง ารใ ความรดาน ฎ มายที่เ ี่ยวข งในชีวิตประจาวัน

จานวน

80,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายโครง ารใ ความรดาน ฎ มายที่เ ี่ยวข ง
ในชีวิตประจาวัน โดยมีคาใช จายประ บดวย คาวัสดุสานั
งาน คาถายเ สาร คาพิมพ์เ สารและสิ่งพิมพ์ คาจาง
เ มาบริ าร คา ระเป๋า รื สิ่งที่ใชบรรจุเ สารสา รับผเขารับ
าร บรม คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คา า าร คาสมนาคุณ
วิทยา ร คาเชาที่พั คาใชจาย ื่นที่จาเป็นใน ารฝึ บรม เป็นไป
ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
บรม และ ารเขา บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ
. 2557 ข 12 แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 นา 453 ลาดับที่ 3
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน

85,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชน ครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง าคาร ที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ
ค่าวัสดุ

รวม

332,000 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

80,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

22,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ล ดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบร เ ร์ สาย า าศ รื เสา
า าศสา รับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่ งวัด ระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

6,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
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วัสดุยานพา นะและขนสง

จานวน

22,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น

จานวน

125,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุน้ามันเชื้ เพลิงและ ล ลื่น เชน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน ถาน แ ส ุงตม น้ามัน ล ลื่น ฯลฯ ตาม ลั
ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ เชน ชุดเครื่ งมื
ผาตัด ทีวาง รวยแ ว สาลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แ ล ฮ ล์ เบา ล ด ระบ ตวง ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน

12,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์ม แถบบันทึ เสียง รื ภาพ รปสี รื ขาวดา ลาง ัด
ขยายภาพ ผาขาวสา รับเขียนป้าย ขาตั้ง ล ง ระเป๋าใส ล ง
ถายรป ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณ
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุเครื่ งแตง าย
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ วัสดุเครื่ งแตง าย เชน ผาปิดจม ถุงมื ฯ
ลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุค มพิวเต ร์
จานวน

50,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

15,000 บาท

คาบริ ารโทรศัพท์

จานวน

15,000 บาท

รวม

16,015,400 บาท

รวม

12,909,000 บาท

รวม

12,909,000 บาท

เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

4,195,200 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

13,800 บาท

เพื่ จายเป็นคาเงินเพิ่มพิเศษสา รับ ารสรบ (พ.ส.ร.)
เงินประจาตาแ นง

จานวน

18,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินประจาตาแ นงข งผบริ าร
คาจางล จางประจา

จานวน

2,002,200 บาท

เพื่ จายเป็นคาจางล จางประจา พร มทั้งเงินปรับปรุงคาจาง
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

5,895,400 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

784,400 บาท

รวม

3,106,400 บาท

รวม

686,400 บาท

จานวน

230,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนสมาชิ ปพร.ที่ปฏิบัติงานตามคาสั่งผ
านวย ารศนย์ ปพร.ตามระเบียบ ระทรวง ม าดไทย วาดวย
ารเบิ คาใชจายใ แ าสาสมัครป้ ง ันภายฝ่ายพลเรื น
ข ง ปท. พ.ศ.2560
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร
จานวน

200,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบริ ารโทรศัพท์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ันเป็นประโยชน์แ งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
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คาเชาบาน

จานวน

116,400 บาท

จานวน

140,000 บาท

รวม

1,000,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร คา
ใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
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โครง ารจัดตั้งศนย์เฉพาะ ิจชวยเ ลื ผประสบภัยในชวงเทศ าล

จานวน

50,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนิน ารตามโครง ารจัดตั้งศนย์
เฉพาะ ิจชวยเ ลื ผประสบภัยชวงเทศ าลโดยมีคาใชจาย
ประ บดวย คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาต บ
แทนผปฏิบัติงาน คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด คาวัสดุสานั งาน คา
วัสดุ ุป รณ์และ ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและที่จาเป็น ตามระเบียบสานั
นาย รัฐมนตรีวาดวย ารป้ ง ันและลด ุบัติเ ตุทางถนน พ.ศ
.2554 ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารเบิ จาย เงิน
ต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท ง ถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 นา 214 ข 3
โครง ารฝึ บรมซ มแผนป้ ง ันและระงับ ัคคีภัย
จานวน

50,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารฝึ บรมซ มแผน
ป้ ง ันและระงับ ัคคีภัย โดยมีคาใชจายประ บดวย คา
า าร า ารวางและเครื่ ง คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด คาต บ
แทนวิทยา ร คาวัสดุ ุป รณ์ คาข งที่ระลึ และคาใชจาย ื่นที่
จาเป็นและเ ี่ยวข งใน ารจัดทาโครง าร ตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ บรม และ ารเขารับ ารฝึ
บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ
.ศ. 2561-2565 นา 214 ข 2
โครง ารฝึ บรม าสาสมัครป้ ง ันภัยฝ่ายพลเรื น
จานวน

50,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารฝึ บรม าสาสมัคร
ป้ ง ันภัยฝ่ายพลเรื น โดยมีคาใชจาย ประ บดวย คา
า าร า ารวางและเครื่ ง คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด คาต บ
แทนวิทยา ร คาวัสดุ ุป รณ์และคาใชจาย ื่นที่จาเป็นและเ ี่ยว
ข งใน ารจัดทาโครง าร ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวยคาใช จาย ใน ารฝึ บรม และ ารเขารับ ารฝึ บรมข ง
เจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2557 แผนพัฒนาท งถิ่นพ.ศ
. 2561-2565 นา 215 ข 4
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คาบารุงรั ษาและซ มแซม

จานวน

700,000 บาท

รวม

850,000 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

40,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

30,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ล ดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบร เ ร์ สาย า าศ รื เสา
า าศสา รับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่ งวัด ระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุ สราง
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ สรางตางๆ เชน ิฐ ิน ดิน ทราย ปนซิ
เมนต์ เ ล็ ไมชนิดตางๆ ค น สิ่ว เลื่ ย ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
วัสดุยานพา นะและขนสง
จานวน

70,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชนครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสงเป็นตน าคารที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ
ค่าวัสดุ

เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
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วัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น

จานวน

350,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุน้ามันเชื้ เพลิงและ ล ลื่น เชน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน ถาน แ ส ุงตม น้ามัน ล ลื่น ฯลฯ ตาม ลั
ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์
จานวน

30,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ เชน ชุดเครื่ งมื
ผาตัด ทีวาง รวยแ ว สาลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แ ล ฮ ล์ เบา ล ด ระบ ตวง ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์ม แถบบันทึ เสียง รื ภาพ รปสี รื ขาวดา ลาง ัด
ขยายภาพ ผาขาวสา รับเขียนป้าย ขาตั้ง ล ง ระเป๋าใส ล ง
ถายรป ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณ
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุเครื่ งแตง าย
จานวน

80,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ วัสดุเครื่ งแตง าย เชน ผาปิดจม ถุงมื ฯ
ลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุค มพิวเต ร์
จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
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วัสดุเครื่ งดับเพลิง

จานวน

200,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุเครื่ งดับเพลิงตางๆ เชน เครื่ งดับเพลิง สาย
สงน้าดับเพลิง ัวฉีด ข แย ทางสงน้า ข ต ัวประปาดับ
เพลิง ประแจขันข ต ขวานดับเพลิงชนิดมี ง น เปล
พยาบาล ัว ระโ ล ร งผง สะพานเ ล็ ขามสาย ฝาประ ับ
ฉุ เฉิน แวน ันควัน ร งควันพิษ สเน็บริงค์ เ า ี้ชวยชีวิต ฯลฯ
ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุ ื่น
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ ื่นที่ไมเขาพว ับวัสดุใดๆ เชน มิเต ร์
น้า ไฟฟ้า ัวเชื่ มแ ส สม เรื ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

570,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

500,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

30,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาน้าประปา
คาบริ ารโทรศัพท์

จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่ สารและโทรคมนาคม

จานวน

35,000 บาท

รวม

5,627,600 บาท

รวม

2,504,400 บาท

รวม

2,504,400 บาท

เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

1,483,300 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

913,800 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

107,300 บาท

เพื่ จายเป็นคาโทรภาพ โทรสาร คาใชจายเ ี่ยว ับ ารใชระบบ
ินเต ร์เน็ต
งานจราจร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง

นา : 52/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:15

งบดาเนินงาน

รวม

3,123,200 บาท

รวม

87,200 บาท

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร

จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
คาเชาบาน

จานวน

57,600 บาท

จานวน

9,600 บาท

รวม

2,360,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเชาทรัพย์สินสา รับใชใน ารปฏิบัติ
งาน เชน เครื่ งถายเ สาร เครื่ งค มพิวเต ร์ เครื่ งพิมพ์ ฯลฯ
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
จานวน

2,000,000 บาท

ค่าตอบแทน

เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาเชาทรัพย์สิน

เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเ มาบริ ารตีเสนจราจรบน
พื้นทางถนนสายตาง ๆ ภายในเขตเทศบาลฯ คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร คา
ใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
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รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

จานวน

8,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม
จานวน

2,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
คาสินไ มทดแทน

จานวน

2,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาสินไ มทดแทน สา รับความเสีย ายแ ราง าย
และชีวิต รื สญ ายแ ทรัพย์สิน เชน คาใชจายที่ผเสีย ายต ง
เสียไปเป็นคารั ษาพยาบาล รื คาขาดประโยชน์ทามา าไดใน
ระ วางเจ็บป่วย เป็นตน
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน

300,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชน ครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง าคาร ที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ
ค่าวัสดุ

รวม

666,000 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

280,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว

จานวน

6,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
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วัสดุ สราง

จานวน

100,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ สรางตางๆ เชน ิฐ ิน ดิน ทราย ปนซิ
เมนต์ เ ล็ ไมชนิดตางๆ ค น สิ่ว เลื่ ย ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
วัสดุยานพา นะและขนสง
จานวน

70,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น

จานวน

70,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุน้ามันเชื้ เพลิงและ ล ลื่น เชน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน ถาน แ ส ุงตม น้ามัน ล ลื่น ฯลฯ ตาม ลั
ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ เชน ชุดเครื่ งมื
ผาตัด ที่วาง รวยแ ว สาลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แ ล ฮ ล์ เบา ล ด ระบ ตวง ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์ม แถบบันทึ เสียง รื ภาพ รปสี รื ขาวดา ลาง ัด
ขยายภาพ ผาขาวสา รับเขียนป้าย ขาตั้ง ล ง ระเป๋าใส ล ง
ถายรป ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณ
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุเครื่ งแตง าย
จานวน

25,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ วัสดุเครื่ งแตง าย เชน ผาปิดจม ถุง
มื ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
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วัสดุค มพิวเต ร์

จานวน

25,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุ ื่น
จานวน

80,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ ื่นที่ไมเขาพว ับวัสดุใดๆ เชน มิเต ร์
น้า ไฟฟ้า ัวเชื่ มแ ส สม เรื ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

7,904,300 บาท

รวม

6,771,700 บาท

รวม

6,771,700 บาท

เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

4,850,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

192,700 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายตางๆ ดังนี้
1) เงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวใ แ พนั งาน
เทศบาล สา รับพนั งาน เป็นเงิน 12,700 บาท
เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวใ แ พนั งานเทศบาล
2) คาต บแทนรายเดื น เป็นเงิน 180,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาต บแทนรายเดื นพนั งานเทศบาล
เงินประจาตาแ นง

จานวน

198,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินประจาตาแ นงข งผบริ าร
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

1,435,200 บาท

คาบริ ารโทรศัพท์
เพื่ จายเป็นคาบริ ารโทรศัพท์สา รับโรงซ มเครื่ งจั ร ล
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

95,800 บาท

รวม

1,132,600 บาท

รวม

442,600 บาท

จานวน

220,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทน รรม ารผทรงคุณวุฒิในคณะ รรม าร
ประเมินซึ่งเป็นผตรวจและประเมินความชานาญ รื ความเชี่ยว
ชาญ รื ความเชี่ยวชาญพิเศษ ับผลงานทางวิชา ารข ง
พนั งานครในสัง ัดเทศบาล
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร
จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ันเป็นประโยชน์แ งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
คาเชาบาน

จานวน

117,600 บาท

จานวน

85,000 บาท

รวม

305,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร คา
ใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น

นา : 57/239
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รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

จานวน

120,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม
จานวน

30,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
คาบารุงรั ษาและซ มแซม

จานวน

85,000 บาท

รวม

325,000 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

100,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว

จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุยานพา นะและขนสง
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชนครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสงเป็นตน าคารที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ
ค่าวัสดุ

เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

นา : 58/239
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วัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น

จานวน

80,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุน้ามันเชื้ เพลิงและ ล ลื่น เชน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน ถาน แ ส ุงตม น้ามัน ล ลื่น ฯลฯ ตาม ลั
ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น
วัสดุค มพิวเต ร์
จานวน

130,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

60,000 บาท

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

30,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาน้าประปา
คาบริ ารโทรศัพท์

จานวน

30,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบริ ารโทรศัพท์
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม 176,880,540 บาท
รวม 107,135,590 บาท
รวม 107,135,590 บาท

เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

72,504,500 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

8,532,800 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายตางๆดังนี้
1.คาต บแทนรายเดื น เป็นเงิน 8,523,200 บาท
เพื่ จายเป็นเงินคาต บแทนรายเดื น ผบริ ารสถานศึ ษาและ
พนั งานครเทศบาล บุคลา รทาง ารศึ ษา เงินคาต บแทนราย
เดื นศึ ษานิเทศ ์ จานวน 1 ัตรา จายเป็นเงินคาต บแทนราย
เดื น พนั งานครเทศบาลที่ปฏิบัติ นาที่ในศนย์พัฒนาเด็ เล็
2.เงิน พ.ส.ร. เป็นเงิน 9,600 บาท
เพื่ จายเป็นเงิน เพิ่มพิเศษสา รับ ารสรบข งพนั งานคร
เทศบาล

นา : 59/239
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เงินประจาตาแ นง

จานวน

18,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินประจาตาแ นงข งผบริ าร
เงินวิทยฐานะ

จานวน

8,795,200 บาท

เพื่ จายเป็นเงินคาวิทยฐานะ ผบริ ารสถานศึ ษาและพนั งานคร
เทศบาล ศึ ษานิเทศ ์ และบุคลา รทาง ารศึ ษา
คาจางล จางประจา
จานวน

634,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินคาจาง พร มทั้งเงินปรับปรุงคาจางล จางประจา
ตาแ นงภารโรง สา รับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตง นเผดิม
วิทยา) และโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งล จางประจา
จานวน

10,200 บาท

เพื่ จายเป็นคาเงินเพิ่มพิเศษสา รับล จางประจา
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

15,547,670 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

1,093,220 บาท

รวม

53,670,750 บาท

รวม

285,700 บาท

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร

จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
คาเชาบาน

จานวน

168,000 บาท

จานวน

97,700 บาท

รวม

38,418,650 บาท

จานวน

752,400 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจางยามรั ษาความปล ดภัย
เพื่ จายเป็นคาจางยามรั ษาความปล ดภัยประจาศนย์พัฒนาเด็
เล็ ในสัง ดั เทศบาล จานวน 3 ศนย์
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คาเชาทรัพย์สิน

จานวน

40,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเชาทรัพย์สินสา รับใชใน ารปฏิบัติ
งาน เชน เครื่ งถายเ สาร เครื่ งค มพิวเต ร์ เครื่ งพิมพ์ ฯลฯ
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
จานวน

50,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร คา
ใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

จานวน

325,600 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
คาพัฒนาผประ บวิชาชีพคร
จานวน

90,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาพัฒนาผประ บวิชาชีพครสา รับพนั งาน
เทศบาลครเทศบาลที่ปฏิบัติ นาที่ในศนย์พัฒนาเด็ เล็ เป็นคา
ใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช าณาจั รและน ราช
าณาจั ร เป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพา นะ คาเชาที่พั คา
บริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ คาข ง
ขวัญ ข งรางวัล คาพวงมาลัย ฯลฯ ตาม นังสื ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม
เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

จานวน

145,400 บาท
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โครง ารจัด ิจ รรมฉล งวันเด็ แ งชาติ
เพื่ จายเป็นคาใชจายสา รับโครง ารจัด ิจ รรมฉล งวันเด็
แ งชาติ โดยมีคาใชจายประ บดวย คารับร ง คา า ารวาง
และเครื่ งดื่ม รื คา า าร และเครื่ งดื่มสา รับผที่ไดรับเชิญมา
รวมงาน และผมารวมประ บ ิจ รรมตามวัตถุประสงค์ คาใช
จายเ ี่ยว ับสถานที่ และคาใชจาย ื่นๆ ที่จาเป็นและเ ี่ยวข ง คา
สถานที่จัดงาน เชน คาเชา รื คาบารุง, คาเชา รื คาบริ ารวัสดุ
ุป รณ์ที่จาเป็นใน ารจัดงาน รวมคาติดตั้งและรื้
ถ น เชน เครื่ งโปรเจคเต ร์ เครื่ งเสียง เตนท์ เวที คาใชจาย
เ ี่ยว ับ ารรั ษาความปล ดภัย, คาจางเ มาทาความ
สะ าด, คาใชจายใน ารต แตงสถานที่, คาสาธารณปโภค
ตางๆ คาใชจายใน ารประ วด รื แขงขัน คาต บแทน รรม าร
ตัดสิน คาโล เงิน รื ข งรางวัลที่ม บใ ผชนะ ารประ วด รื
แขงขัน คาจางเ มาจัดนิทรรศ าร คาม รสพ ารแสดง และคาใช
จายใน ารโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เชน คาโฆษณาทาง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ ประเภทสิ่งพิมพ์ตางๆ คาใชจายใน าร
า าศทางวิทยุ โทรทัศน์ คาจางเ มาทาป้ายโฆษณา รื สั่ง
พิมพ์ คาใชจาย ื่นๆ ที่จาเป็นและเ ี่ยวข งใน าร จัดงาน เชน ไว
นิลเวที คาจางเ มาทาคป ง คาจางเ มาบริ าร คาวัสดุดาเนิน
าร คาวัสดุจัด ิจ รรมเ มส์ตางๆ ฯลฯ เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ
. 2562 และเบิ จายตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ี า และ ารสงนั ี าเขา
รวมแขงขัน ี าข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2559 ตาม
แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 นา 349 ลาดับที่ 6

จานวน

350,000 บาท
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โครง ารจัด บรมเด็ และเยาวชนภาคฤดร น

จานวน

เพื่ จายเป็นคาใชจายสา รับโครง ารจัด บรมเยาวชนภาคฤด
ร น เชน คาใชจายเ ี่ยว ับ ารใช และต แตงสถานที่ฝึ
บรม คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด าร บรม คาวัสดุเครื่ งเขียนและ
ุป รณ์ คาประ าศนียบัตร รื วุฒิบัตร คาเชา ุป รณ์ใน ารฝึ
บรม คาเชาสถานที่ บรม คาถายเ สาร คาพิมพ์เ สาร และ
สิ่งพิมพ์ คาใชจายใน ารติดต สื่ สาร คา ระเป๋าเ สารสา รับผ
เขารับ าร บรม คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คาข งสมนาคุณใน
ารดงาน/คาสมนาคุณวิทยา ร คา า าร และคาใชจาย ื่นๆ ที่
เ ี่ยวข งตามความจาเป็น เชน คาใชจายใน ารโฆษณา ประชา
สัมพันธ์ คาเชาเครื่ งเสียง คาวัสดุดาเนิน าร คาจาง
เ มาบริ าร คายานพา นะ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 แ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตาม
ระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ บรมและ
ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผน
พัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 350 ลาดับที่ 7
โครง ารประชาสัมพันธ์ ารจัด ารศึ ษาข งเทศบาลนครสุราษฎร์ จานวน
ธานี
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารประชาสัมพันธ์ าร
จัด ารศึ ษาข งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคาใชจาย
ประ บดวย คาวัสดุใน ารดาเนินงาน คาต บแทนคณะ
รรม ารตัดสิน คาจางเ มายานพา นะ คาจางทาบธ
นิทรรศ าร คาเชาและต แตงสถานที่ คา า ารทา ารน เวลา
ราช ารคาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร คาน้ามันเชื้ เพลิงคา
ใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
า นดแผนและขั้นต น าร ระจาย านาจใ แ งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9), พระราชบัญญัติ ารศึ ษา
แ งชาติ พ.ศ.2542 แ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2553 มวด 4 มาตรา 24 (2) และ (3) และระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน
ี า และ ารสงนั ี าเขารวมแขงขัน ี าข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 นา 362 ลาดับที่ 3

500,000 บาท

800,000 บาท
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โครง ารประเมินคุณภาพ ารจัด ารศึ ษา

จานวน

300,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาดาเนินโครง ารประเมินคุณภาพ ารจัด าร
ศึ ษา โดยมีคาใชจายประ บดวย คาวัสดุดาเนินงาน คาเขาป
เย็บเลมเ สารประเมินฯ คาจางทาสาเนาข ส บ คา ระดาษคา
ต บ คา า ารทา ารน เวลาราช าร คาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยว
ข งและจาเป็น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้น
ต น าร ระจาย านาจใ แ งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (9) และพระราชบัญญัติ ารศึ ษาแ งชาติ พ.ศ
.2542 แ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2553 มวด 1 มาตรา 9 (3) และ มวด 6 มาตรา 47, 48 ตาม
แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 นา 363 ลาดับที่ 4
โครง ารประเมินผลนั เรียนในระดับ ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน
จานวน

900,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารประเมินผลนั เรียน
ในระดับ ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคาใชจายประ บดวย คา
วัสดุทาข ส บ คาจางทาสาเนาข ส บ ระดาษคาต บ คา
า ารทา ารน เวลา คาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจา
เป็น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นต น าร
ระจาย านาจใ แ งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (9) และพระราชบัญญัติ ารศึ ษาแ งชาติ พ
.ศ.2542 แ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2553 มวด 4 มาตรา 26 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 นา 366 ลาดับที่ 8

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:15

โครง ารสงเสริมธุร ารชั้นเรียน ลั สตรแ น ลาง ารศึ ษาขั้นพื้น จานวน
ฐาน
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารสงเสริมธุร ารชั้น
เรียน ลั สตรแ น ลาง ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคาใชจาย
ประ บดวย คาจางจัดทาและคาจัดซื้ แบบบันทึ ผล ารพัฒนา
ผเรียน ลั สตรแ น ลาง ารศึ ษาขั้นพื้นฐานตามที่ ระทรวง
ศึ ษาธิ าร า นด คาวัสดุดาเนินงาน คาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข ง
และจาเป็น เป็นไปตามคาสั่งและระเบียบ ระทรวงศึ ษาธิ าร
เ ี่ยว ับ ารจัดซื้ และจัดทาเ สาร ลั สตร ารศึ ษา, นังสื
รมสงเสริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0893.2/ว 1774 ลงวัน
ที่ 9 ันยายน 2548 เรื่ ง แนวทางปฏิบัติใน ารสั่งซื้ แบบพิมพ์
ทาง ารศึ ษา ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 นา 367 ลาดับที่ 11
โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ ารสถานศึ ษา (งานระดับ น จานวน
วัยเรียน-ประถม)
เพื่ จายเป็นคาใชจายตางๆ ดังนี้
1. คา า าร ลางวัน เป็นเงิน 15,946,450 บาท
เพื่ จายเป็นคา า าร ลางวันสา รับนั เรียนระดับ นุบาล –
ป.6 สา รับจัดสรรใ นั เรียนใน ัตราคนละ 21 บาท ต วัน จาน
วน 200 วัน สา รับนั เรียนในสัง ัดเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ทั้ง 4 โรง และจายเป็นคาจางแมครัวปฏิบัติ นาที่ประ บ
า าร ลางวันใ ับนั เรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (แตง นเผดิม
วิทยา), โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดลาง), โรงเรียนเทศบาล 4 (วัด
โพธาวาส), โรงเรียนเทศบาล 5 ใน ัตราคนละ 9,000
บาท /เดื น เป็นเงินจานวน 1,188,000 บาท และใ เบิ ั ผลั
สงเงินเขาบัญชีเงินฝา ธนาคาร ในนามข งสถานศึ ษา ตาม
นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 และระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
รายไดและ ารจายเงินข งสถานศึ ษาสัง ัด งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9 นา 8 ข 1 เป็นคา า าร ลางวันสา รับ
เด็ เล็ ศนย์พัฒนาเด็ เล็ ในสัง ัดเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี จานวน 3 ศนย์ ใน ัตรามื้ ละ 21 บาท จานวน 245
วัน และใ เบิ ั ผลั สงเขาบัญชีเงินฝา ธนาคารในนามข ง
สถานศึ ษา ตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
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0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และตามแผน
พัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 385 ข 30
2. คาใชจาย ินเต ร์เน็ตโรงเรียน เป็นเงิน 28,800 บาท
เพื่ จายสมทบเป็นคาติดตั้ง ินเต ร์เน็ตความเร็วสง คาวัสดุใน
ารติดตั้ง ินเต ร์เน็ต คาบริ ารรายเดื น และคาใชจาย ื่นๆ ที่
เ ี่ยวข งและจาเป็นในระบบ ADSL สา รับโรงเรียนสัง ัด
เทศบาล โรงเรียนละ 7,200 บาท และใ เบิ ั ผลั สงเงินเขา
บัญชีเงินฝา ธนาคารในนามข งสถานศึ ษา ตาม นังสื รมสง
เสริม ารป คร ง สวนท งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลง
วันที่ 7 ม ราคม 2563 ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
รายไดและ ารจายเงินข งสถานศึ ษาสัง ัด งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
3. เงิน ุด นุนสา รับสงเสริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาท ง
ถิ่น (สงเสริม พัฒนา ารศึ ษา และประเมินผล) เป็น
เงิน 1,541,400 บาท
เพื่ จายเป็นคาสงเสริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาท งถิ่น และ
ใ เบิ ั ผลั สงเงินเขาบัญชีเงินฝา ธนาคารในนามข งสถาน
ศึ ษา ตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยรายได และ ารจายเงินข งสถานศึ ษาสัง ัด
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ
.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 นา 8 ข 2
3.1) คาใชจายใน ารปรับปรุง ลั สตรสถานศึ ษา เป็น
เงิน 40,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาวัสดุใน ารจัดทา และพัฒนาปรับปรุง ลั
สตรสถานศึ ษา ข งโรงเรียนในสัง ัดเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี เพื่ จายเป็น คาต บแทนวิทยา ร คา า าร า ารวางและ
เครื่ งดื่ม คาเชาสถานที่ ต แตงสถานที่ คา า ารทา ารน
เวลาราช าร คาจางเ มาบริ าร คาถายเ สาร ฯลฯ และคาใช
จาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข ง และจาเป็นใน ารดาเนินโครง าร(สา รับ
โรงเรียนเทศบาล 1 จานวน 10,000 บาท, โรงเรียนเทศบาล 3
จานวน 10,000 บาท, โรงเรียนเทศบาล 4 จานวน 10,000
บาท, โรงเรียนเทศบาล 5 จานวน 10,000 บาท
3.2) คาใชจาย ินเต ร์เน็ตโรงเรียน (ระบบ ADSL) เป็น
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เงิน 38,400 บาท
เพื่ จายเป็นคาติดตั้ง ินเต ร์เน็ตความเร็วสง คาวัสดุใน ารติด
ตั้ง ินเต ร์เน็ต คาบริ ารรายเดื น และคาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข ง
และจาเป็น ในระบบ ADSL สา รับโรงเรียนเทศบาล 1
จานวน 9,600 บาท, โรงเรียนเทศบาล 3 จานวน 9,600
บาท, โรงเรียนเทศบาล 4 จานวน 9,600 บาท, โรงเรียน
เทศบาล 5 จานวน 9,600 บาท
3.3) คาใชจายใน ารพัฒนา/ปรับปรุง งสมุดโรงเรียน เป็น
เงิน 200,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารพัฒนา/ปรับปรุง งสมุดข ง
โรงเรียนในสัง ัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนละ 50,000
บาท
3.4) คาใชจายใน ารพัฒนาแ ลงเรียนรในโรงเรียน เป็น
เงิน 200,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารพัฒนาแ ลงเรียนรข งโรงเรียน
ในสัง ัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนละ 50,000 บาท
3.5) คาใชจายใน ิจ รรมข งศนย์ ารเรียนรดาน ารท ง
เที่ยวในสถานศึ ษา สัง ัด งค์ รป คร งสวนท งถิ่น เป็น
เงิน 30,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารจัด ิจ รรมข งศนย์ ารเรียนร
ดาน ารท งเที่ยว ในสถานศึ ษาสัง ัด งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่นสา รับโรงเรียนที่ไดรับ ารคัดเลื โรงเรียนละ 30,000
บาท
3.6) คาใชจายใน ารสงเสริม ิจ รรมรั าร านในสถาน
ศึ ษา งค์ รป คร งสวนท งถิ่น เป็นเงิน 120,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาสงเสริม ิจ รรมรั าร านในสถาน
ศึ ษา สา รับโรงเรียนในสัง ัดเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี โรงเรียนละ 30,000 บาท
3.7) คาใชจายใน ารสงเสริม ารจัด ระบวน ารเรียน ารส น
ารบริ าร ตาม ลั ปรัชญาข งเศรษฐ ิจพ เพียง “สถานศึ ษา
พ เพียง” ส “ศนย์ ารเรียนรตาม ลั ปรัชญาข งเศรษฐ ิจพ
เพียง” เป็นเงิน 100,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารสงเสริม ารจัด ระบวน ารเรียน
ารส น ารบริ ารตาม ลั ปรัชญาข งเศรษฐ ิจพ เพียง “
สถานศึ ษาพ เพียง” ส “ศนย์ ารเรียนรตาม ลั ปรัชญาข ง
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เศรษฐ ิจพ เพียง” สา รับโรงเรียนที่ไดรับ ารคัดเลื โรงเรียน
ละ 100,000 บาท
3.8) คาใชจายใน ารพัฒนาขาราช ารครข งโรงเรียนสัง ัด
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น เป็นเงิน 813,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาใชจายสา รับพัฒนาผประ บวิชาชีพคร ขา
ราช ารคร/พนั งานคร ที่สัง ัดสถานศึ ษาข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น ัตราคนละ 3,000 บาท จานวน 271 คน ๆ
ละ 3,000 บาท สา รับโรงเรียนเทศบาล 1 จานวน 201,000
บาท โรงเรียนเทศบาล 3 จานวน 159,000 บาท โรงเรียน
เทศบาล 4 จานวน 177,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล 5
จานวน 276,000 บาท
4. คาปัจจัยพื้นฐานสา รับนั เรียนยา จน เป็นเงิน 10,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาปัจจัยพื้นฐานสา รับนั เรียนยา จน สา รับ
โรงเรียนเทศบาล 1-5 ระดับประถมศึ ษา (ป.1-ป.6) และใ เบิ
ั ผลั สงเงินเขาบัญชี เงินฝา ธนาคารในนามข งสถาน
ศึ ษา ตาม นังสื รมสงเสริม ารป คร งสวนท งถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 ม ราคม 2563 และตาม
ระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยรายได และ ารจายเงินข ง
สถานศึ ษาสัง ัด งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ. 2562 ตาม
แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561 -2564 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
5. คาใชจายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับ นุบาลจนจบ าร
ศึ ษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 11,920,600 บาท
เพื่ จายเป็นคาจัด ารเรียน ารส น (ราย ัว) คา นังสื
เรียน คา ุป รณ์ ารเรียน คาเครื่ งแบบนั เรียน และคา ิจ รรม
พัฒนาคุณภาพผเรียน สา รับโรงเรียนเทศบาล 1-5 ระดับ นุบาล
ศึ ษา และระดับประถมศึ ษา ตาม นังสื รมสงเสริม าร
ป คร งสวนท งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7
ม ราคม 2563 และใ เบิ ั ผลั สงเงินเขาบัญชี เงินฝา
ธนาคารในนามข งสถานศึ ษา ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวยรายไดและ ารจายเงินข งสถานศึ ษาสัง ัด งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
6. คาใชจายใน ารรับบริ ารระบบ ินเต ร์เน็ตความเร็วสงข ง
สถานศึ ษาสัง ัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 1,600,000
บาท
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เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนิน ารรับบริ าร ินเต ร์เน็ต
ความเร็วสงข งสถานศึ ษาสัง ัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่
ารเชื่ มต ับระบบบริ าร ารจัด ารศึ ษา ิเล็ ทร นิ ส์ข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น เพื่ เขาสประเทศไทย 4.0 รวมถึง าร
ใช รื ารเชื่ มต ับสื่ ารเรียน ารส น เพื่ จัด ารเรียน าร
ส น สา รับโรงเรียนเทศบาล 1 จานวน 400,000 บาท โรงเรียน
เทศบาล 3 จานวน 400,000 บาท, โรงเรียนเทศบาล 4 จาน
วน 400,000 บาท, และโรงเรียนเทศบาล 5 จานวน 400,000
บาท และใ เบิ ั ผลั สงเงินเขาบัญชีเงินฝา ธนาคารในนาม
ข งสถานศึ ษา ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยรายได
และ ารจายเงินข งสถานศึ ษาสัง ัด งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
นา 376 ลาดับที่ 20
7.คาใชจายใน ารสงเสริม ารส นภาษาจีนในสถานศึ ษา เป็น
เงิน 1,800,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารสงเสริม ารส นภาษาจีนในสถาน
ศึ ษา โดยมีคาใชจายประ บดวย คาจางเ มาบริ าร คาจางคร
ไทย และครชาวตางประเทศทา ารส นภาษาจีนใ ับนั เรียนใน
โรงเรียนสัง ัดเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี และใ เบิ ั ผลั สง
เงินเขาบัญชีเงินฝา ธนาคารในนามข งสถานศึ ษา ตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจายเงินข งสถานศึ ษา
สัง ัด งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2562 ปรา ฏในแผน
พัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ( ยระ วางเปลี่ยนแปลง
โครง ารในแผนฯ)
8. คาจัด ารเรียน ารส น (ราย ัว) จานวน 391,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาสื่ ารเรียน ารส น วัสดุ ารศึ ษาและเครื่ ง
เลนพัฒนา ารเด็ สา รับ ศนย์พัฒนาเด็ เล็ ในสัง ัดเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี ใน ัตราคนละ 1,700 บาท และใ เบิ ั ผลั
สงเขาบัญชีเงินฝา ธนาคารในนามข งสถานศึ ษา ตาม นังสื
ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 และตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565
นา 385 ลาดับที่ 30
9. คา นังสื เรียน จานวน 46,000 บาท
เพื่ จายเป็นคา นังสื เรียนสา รับเด็ เล็ ศนย์พัฒนาเด็ เล็
ในสัง ัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ใน ัตราคนละ 200 บาท ต
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ปี และใ เบิ ั ผลั สงเขาบัญชีเงินฝา ธนาคารในนามข งสถาน
ศึ ษา ตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ
.ศ.2561-2565 นา 386 ลาดับที่ 30
10. คา ุป รณ์ ารเรียน จานวน 46,000 บาท
เพื่ จายเป็นคา ุป รณ์ ารเรียนสา รับเด็ เล็ ศนย์พัฒนา
เด็ เล็ ในสัง ัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ใน ัตราคนละ 200
บาท ต ปี และใ เบิ ั ผลั สงเขาบัญชีเงินฝา ธนาคารในนาม
ข งสถานศึ ษา ตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และตามแผน
พัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 386 ลาดับที่ 30
11. คาเครื่ งแบบนั เรียน จานวน 69,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาเครื่ งแบบนั เรียนสา รับเด็ เล็ ศนย์พัฒนา
เด็ เล็ ในสัง ัดเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ใน ัตราคนละ 300
บาท ต ปี และใ เบิ ั ผลั สงเขาบัญชีเงินฝา ธนาคารในนาม
ข งสถานศึ ษา ตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และตามแผน
พัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 386 ลาดับที่ 30
12.คา ิจ รรมพัฒนาผเรียน จานวน 86,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาจัด ิจ รรมพัฒนาผเรียนสา รับเด็ เล็ ศนย์
พัฒนาเด็ เล็ ในสัง ัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ใน ัตราคน
ละ 430 บาท ต ปี และใ เบิ ั ผลั สงเขาบัญชีเงินฝา ธนาคาร
ในนามข งสถานศึ ษา ตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และตาม
แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 386 ลาดับที่ 30
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน
เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชน ครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง าคาร ที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

280,000 บาท

รวม

14,416,400 บาท

จานวน

120,000 บาท
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เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ล ดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบร เ ร์ สาย า าศ รื เสา
า าศสา รับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่ งวัด ระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

13,841,400 บาท

คาวัสดุงานบานงานครัว เป็นเงิน 125,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
คา า ารเสริม (นม) เป็นเงิน 13,716,400 บาท
เพื่ จายเป็นคา า ารเสริม (นม) สา รับจัดสรรใ นั เรียน
นุบาล - ป.6 จานวน 260 วัน ข งโรงเรียนในสัง ัดเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี ทั้ง 4 โรง โรงเรียนถายโ นในสัง ัดสานั งานคณะ
รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 8 โรงเรียน ตาม
นังสื รมสงเสริม ารป คร งสวนท งถิ่น ดวนที่สุด ทีี มท
0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 ม ราคม 2563

วัสดุ สราง
เพื่ จายเป็นคาวัสดุ สรางตางๆ เชน ิฐ ิน ดิน ทราย ปนซิ
เมนต์ เ ล็ ไมชนิดตางๆ ค น สิ่ว เลื่ ย ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น

จานวน

30,000 บาท
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วัสดุยานพา นะและขนสง

จานวน

50,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น

จานวน

210,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุน้ามันเชื้ เพลิงและ ล ลื่น เชน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน ถาน แ ส ุงตม น้ามัน ล ลื่น ฯลฯ ตาม ลั
ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์
จานวน

15,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ เชน ชุดเครื่ งมื
ผาตัด ทีวาง รวยแ ว สาลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แ ล ฮ ล์ เบา ล ด ระบ ตวง ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุ ารเ ษตร
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุเ ษตรตางๆ เชน ปุ๋ย จานพรวน จ บ
มุน วน ระชัง ยาป้ ง ันและ าจัดศัตรพืช นา า ป้ ง ัน
แ สพิษ วัสดุเพาะชา ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจาย
งบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์ม แถบบันทึ เสียง รื ภาพ รปสี รื ขาวดา ลาง ัด
ขยายภาพ ผาขาวสา รับเขียนป้าย ขาตั้ง ล ง ระเป๋าใส ล ง
ถายรป ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณ
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุ ี า
จานวน

15,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ ี าตางๆ เชน ล ฟุตบ ล วงยาง ไมตี
ปิงป ง ไมแบดมินตัน ตะ ร น วีด นา ิ าจับเวลา ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น

นา : 72/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:15

วัสดุค มพิวเต ร์

จานวน

100,000 บาท

รวม

550,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

400,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

70,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาน้าประปา
คาบริ ารโทรศัพท์

จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่ สารและโทรคมนาคม

จานวน

60,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค

เพื่ จายเป็นคาโทรสาร คาเทเล ซ์ คาใชจายเ ี่ยว ับ ารใชระบบ
ินเต ร์เน็ต รวมถึง ินเต ร์เน็ต าร์ดและคาสื่ สาร ื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาสื่ สารตางๆ ที่ไมเขาลั ษณะรายจาย ื่นๆ ใน มวด
นี้ เป็นตน ฯลฯ

นา : 73/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:15

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

542,600 บาท

รวม

542,600 บาท

จานวน

27,700 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
โทรทัศน์ แ ล ี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV จานวน 1
เครื่ ง สา รับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตง นเผดิมวิทยา) เพื่ ใช
ในโครง ารพัฒนาผเรียนโดยใชรป
แบบ Coding Life Code (CLC) โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
1. ระดับความละเ ียด เป็นความละเ ียดข งจ
ภาพ (Resolution) 3840 x 2160 พิ เซล
2. ขนาดที่ า นดเป็นขนาดจ ภาพ 65 นิ้ว
3. แสดงภาพดวย ล ดภาพ แบบ LED Backlight
4. สามารถเชื่ มต ินเต ร์เน็ตได (Smart TV)
5. ช งต HDMI ไมน ย วา 2 ช ง เพื่ ารเชื่ มต สัญญาณ
ภาพและเสียง
6. ช งต USB ไมน ย วา 1 ช ง ร งรับไฟล์
ภาพ เพลง และภาพยนตร์
7. มีตัวรับสัญญาณดิจิต ล (Digital) ในตัว
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แ ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สานั งบประมาณ ธันวาคม 2563) เป็นไปตาม นังสื รมสง
เสริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติมครั้งที่ 13 นา 118 ลาดับที่ 6

นา : 74/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:15

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
ตเย็น
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ ตเย็น จานวน 1 ต สา รับโรงเรียน
เทศบาล 1 (แตง นเผดิมวิทยา) โดยมีคุณลั ษณะ ดังนี้
1. ขนาดที่ า นดเป็นความจุภายในขั้นต่า 16 คิวบิ ฟุต
2. เป็นรุนที่ไดรับฉลา ประสิทธิภาพ เบ ร์ 5 ข ง ารไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต แ งประเทศไทย
(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สานั งบประมาณ พ.ศ. 2563
) เป็นไปตาม นังสื รมสงเสริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนา
ท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แ ไข ครั้งที่ 13 นา 10 ลาดับที่ 14

จานวน

24,500 บาท

นา : 75/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:15

ครุภัณฑ์ค มพิวเต ร์ รื ิเล็ ทร นิ ส์
เครื่ งค มพิวเต ร์แท็บเล็ต แบบที่ 1
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ ครุภัณฑ์ค มพิวเต ร์แท็บเล็ต แบบที่ 1
จานวน 40 เครื่ งๆ ละ 11,000 บาท สา รับโรงเรียนเทศบาล 1
(แตง นเผดิมวิทยา) เพื่ ใชในโครง ารพัฒนาผเรียนโดยใชรป
แบบ Coding Life Code (CLC) โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน ย วา 4 แ น
ลั (4 core)
- มี นวยความจา ลั (RAM) ที่มีขนาดไมน ย วา 2 GB
- มี นวยความจาขนาดไมน ย วา 32 GB
- มี นาจ สัมผัสขนาดไมน ย วา 10 นิ้ว และมีความละเ ียด
ไมน ย วา 1,920 x 1,200 Pixel
- สามารถใชงานไดไมน ย วา WiFi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth
- มี ล งดาน นาความละเ ียดไมน ย วา 1.2 Megapixel
- มี ล งดาน ลังความละเ ียดไมน ย วา 8 Megapixel
- มีเคสที่มีคุณภาพดีมีความยืด ยุนสงและมีฝาพับสามารถตั้ง
ได ทั้งแนวตั้งและแนวน น
- มีฟิล์ม ันร ยป้ ง ัน ารขีดขวน
(เ ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า ุป รณ์และ
ระบบค มพิวเต ร์เดื นพฤษภาคม 2563) เป็นไปตาม นังสื
รมสงเสริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 117 ลาดับที่ 5

จานวน

440,000 บาท

นา : 76/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:15

ตชาร์ตแท็บเล็ต
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ ตชาร์ตแท็บเล็ต จานวน 1 เครื่ ง สา รับ
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตง นเผดิมวิทยา) เพื่ ใชในโครง าร
พัฒนาผเรียนโดยใชรปแบบ Coding Life Code (CLC) โดยมี
คุณลั ษณะดังนี้
- สามารถเ ็บแท็บเล็ต (Tablet) และชาร์จไฟได ไมน ย
วา 40 เครื่ ง ทนทานต แรง ระแท
- มีล มุนได 360 งศา สามารถล็ คล ได
- มีฝาเปิด-ปิด ดาน นา-ดาน ลัง พร ม มี ุญแจล็ คตเพื่
ความปล ดภัย
- ผนังตมีช งระบาย า าศเพื่ ชวยถายเทความร นได
- มีระบบป้ ง ัน ารลื่นไ ลข งแท็บเล็ตและมีวัสดุดดซับ
แรง ระแท บุภายในต
- มีที่เ ็บสายไฟเพื่ สะดว ใน ารเคลื่ นยายต รื เมื่ ไมได
ใชงาน
- ชิ้นสวนไฟฟ้าตางๆ ไดแ ชุดปลั๊ ไฟแผงวงจรควบคุม ใช
ระบบเท ร์มิน ลแบบเสียบ รื ดี วา
- แบบโดยเนนความปล ดภัยเป็น ลั ป้ ง ันในจุดที่จะ
เป็น ันตราย
- มีระบบควบคุม ารชาร์จไฟดวยระบบ ไมโคร
ค นโทรลเล ร์ รื ดี วา
- มีระบบชดเชยเวลาใน ารชาร์จไฟใน รณีที่ไฟฟ้าขัด
ข ง ป้ ง ัน าร Over Charge
- มีระบบลด าร ระชา ข ง ระแสไฟฟ้า
- มีระบบควบคุมพัดลมระบายความร น
- มีระบบป้ ง ันไฟรั่ว ไฟช็ ต ไฟ
ดด ELCB : Earth Leakage Circuit Breaker (Option)
- มีระบบป้ ง ันฟ้าผา : Surge Protection (Option)
- โรงงานผผลิตไดมาตรฐาน ISO9001
(ราคาท งถิ่นเนื่ งจา ไมปรา ฏในมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไป
ตาม นังสื รมสงเสริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท ง
ถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 13 นา 117 ลาดับที่ 5

จานวน

45,000 บาท

นา : 77/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:15

ุป รณ์ ระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 1
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ ุป รณ์ ระจายสัญญาณไร
สาย (Access Point) แบบที่ 1 จานวน 1 ชุด สา รับโรงเรียน
เทศบาล 1 (แตง นเผดิมวิทยา) เพื่ ใชในโครง ารพัฒนาผเรียน
โดยใชรปแบบ Coding Life Code (CLC) โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได
เป็น ยางน ย
- สามารถทางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
- สามารถเขาร ัสข มลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได
เป็น ยางน ย
- มีช งเชื่ มต ระบบเครื ขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รื ดี วา จานวนไมน ย วา 1
ชง
- สามารถทางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af
รื IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
- สามารถบริ ารจัด าร ุป รณ์ผานทาง
โปรแ รม Web Browser ได
(เ ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า ุป รณ์และ
ระบบค มพิวเต ร์เดื นพฤษภาคม 2563) เป็นไปตาม นังสื
รมสงเสริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 117 ลาดับที่ 5
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

5,400 บาท

รวม

15,531,600 บาท

รวม

15,531,600 บาท

จานวน

1,323,000 บาท

เงิน ุด นุนสวนราช าร
ุด นุนคา า าร ลางวันสา รับ โรงเรียนบานบางใ ญ
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนคา า าร ลางวันสา รับนั เรียนชั้น นุ
บาล-ป.6 จัดสรรใ ัตราคนละ 21 บาท ต วัน จานวน 200
วัน เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยเงิน ุด
นุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ
ขั้นต น าร ระจาย านาจ พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ
.ศ.2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 นา 12 ลาดับที่ 10

นา : 78/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:15

ุด นุนคา า าร ลางวันสา รับโรงเรียนบานโพ วาย

จานวน

1,789,200 บาท

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนคา า าร ลางวันสา รับนั เรียนชั้น นุ
บาล-ป.6 จัดสรรใ ัตราคนละ 21 บาท ต วัน จาน
วน 200 วัน เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยเงิน ุด
นุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และตามพระราชบัญญัติ า นดแผน
และขั้นต น าร ระจาย านาจ พ.ศ. 2542 และตามแผนพัฒนา
ท งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 9 นา 12 ลาดับที่ 10
ุด นุนคา า าร ลางวันสา รับโรงเรียนบานสันติสุข
จานวน

659,400 บาท

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนคา า าร ลางวันสา รับนั เรียนชั้น นุ
บาล-ป.6 จัดสรรใ ัตราคนละ 21 บาท ต วัน จาน
วน 200 วัน เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยเงิน ุด
นุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และตามพระราชบัญญัติ า นดแผน
และขั้นต น าร ระจาย านาจ พ.ศ. 2542 และตามแผนพัฒนา
ท งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 9 นา 12 ลาดับที่ 10
ุด นุนคา า าร ลางวันสา รับโรงเรียนบานสุชน
จานวน

403,200 บาท

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนคา า าร ลางวันสา รับนั เรียนชั้น นุ
บาล-ป.6 จัดสรรใ ัตราคนละ 21 บาท ต วัน จาน
วน 200 วัน เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยเงิน ุด
นุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และตามพระราชบัญญัติ า นดแผน
และขั้นต น าร ระจาย านาจ พ.ศ. 2542 และตามแผนพัฒนา
ท งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 9 นา 12 ลาดับที่ 10
ุด นุนคา า าร ลางวันสา รับโรงเรียนวัด ลางใ ม
จานวน

1,020,600 บาท

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนคา า าร ลางวันสา รับนั เรียนชั้น นุ
บาล-ป.6 จัดสรรใ ัตราคนละ 21 บาท ต วัน จาน
วน 200 วัน เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยเงิน ุด
นุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และตามพระราชบัญญัติ า นดแผน
และขั้นต น าร ระจาย านาจ พ.ศ. 2542 และตามแผนพัฒนา
ท งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 9 นา 12 ลาดับที่ 10
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ุด นุนคา า าร ลางวันสา รับโรงเรียนวัดทาท ง

จานวน

1,117,200 บาท

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนคา า าร ลางวันสา รับนั เรียนชั้น นุ
บาล-ป.6 จัดสรรใ ัตราคนละ 21 บาท ต วัน จาน
วน 200 วัน เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยเงิน ุด
นุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และตามพระราชบัญญัติ า นดแผน
และขั้นต น าร ระจาย านาจ พ.ศ. 2542 และตามแผนพัฒนา
ท งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 9 นา 12 ลาดับที่ 10
ุด นุนคา า าร ลางวันสา รับโรงเรียนวัดโพธินิมิต
จานวน

1,869,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนคา า าร ลางวันสา รับนั เรียนชั้น นุ
บาล-ป.6 จัดสรรใ ัตราคนละ 21 บาท ต วัน จาน
วน 200 วัน เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยเงิน ุด
นุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และตามพระราชบัญญัติ า นดแผน
และขั้นต น าร ระจาย านาจ พ.ศ. 2542 และตามแผนพัฒนา
ท งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 9 นา 12 ลาดับที่ 10
ุด นุนคา า าร ลางวันสา รับโรงเรียน นุบาลสุราษฎร์ธานี
จานวน

7,350,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนคา า าร ลางวันสา รับนั เรียนชั้น นุ
บาล-ป.6 จัดสรรใ ัตราคนละ 21 บาท ต วัน จาน
วน 200 วัน เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยเงิน ุด
นุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และตามพระราชบัญญัติ า นดแผน
และขั้นต น าร ระจาย านาจ พ.ศ. 2542 และตามแผนพัฒนา
ท งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 9 นา 12 ลาดับที่ 10
งานระดับมัธยมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น
เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น

รวม 123,812,390 บาท
รวม

68,369,490 บาท

รวม

68,369,490 บาท

จานวน

47,285,560 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

4,784,200 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายตางๆดังนี้
1. คาต บแทนรายเดื น เป็นเงิน 4,780,000 บาท
เพื่ จายเป็นเงินคาต บแทนรายเดื น ข งผบริ ารสถานศึ ษา
และพนั งานครเทศบาล และบุคลา รทาง ารศึ ษา
2. เงินพ.ส.ร. เป็นเงิน 4,200 บาท
เพื่ จายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสา รับ ารสรบ ข งพนั งานคร
เทศบาล
เงินประจาตาแ นง

จานวน

18,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินประจาตาแ นงข งผบริ าร
เงินวิทยฐานะ

จานวน

5,723,500 บาท

เพื่ จายเป็นเงินคาวิทยฐานะ ผบริ ารสถานศึ ษาและพนั งานคร
เทศบาล และบุคลา รทาง ารศึ ษา
คาต บแทนพนั งานจาง
จานวน

10,060,290 บาท

เพื่ จายเป็น คาต บแทนแ พนั งานจางที่ปฏิบัติ นาที่ในงาน
โรงเรียน พนั งานจางตามภาร ิจ (บุคลา รสนับสนุน าร
ส น) ในสถานศึ ษา ( รณีตาแ นงที่ รมสงเสริม ารป คร ง
ท งถิ่น เป็นผ า นดตาแ นงใ ) จานวน 18 ัตรา คาต บแทน
พนั งานจางเป็นพนั งานจางตามภาร ิจ จานวน 2 ัตรา และ
พนั งานจางทั่วไป จานวน 1 ัตรา ที่ปฏิบัติ นาที่ในงาน ิจ าร
นั เรียน
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง
จานวน

497,940 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวใ แ พนั งานจางที่
ปฏิบัติ นาที่ในงานโรงเรียน พนั งานจางตามภาร ิจ (บุคลา ร
สนับสนุน ารส น) ในสถานศึ ษา ( รณีตาแ นงที่ รมสงเสริม
ารป คร งท งถิ่น เป็นผ า นดตาแ นง
ใ ) จานวน 18 ัตรา เงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวสา รับ
พนั งานจาง เป็นพนั งานจางตามภาร ิจ จานวน 2 ัตรา และ
พนั งานจางทั่วไป จานวน 1 ัตรา ที่ปฏิบัติ นาที่ในงาน ิจ าร
นั เรียน
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งบดาเนินงาน

รวม

52,685,900 บาท

รวม

179,500 บาท

จานวน

18,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนครแ นนาใน ารรณรงค์ ารป้ ง ันยา
เสพติดในสถานศึ ษา จานวน 5 โรงเรียน โรงเรียน
ละ 1 คนๆ ละ 3,000 บาท และเจา นาที่ งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น จานวน 1 คนๆ ละ 3,000 บาท เป็นไปตาม นังสื
ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
คาเชาบาน

จานวน

144,000 บาท

จานวน

7,500 บาท

รวม

51,924,800 บาท

คาจางเ มาบริ ารพัฒนาและดแลระบบบริ ารจัด ารศึ ษา
จานวน
ิเล็ ทร นิ ส์ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่นเพื่ เขาสประเทศไทย
4.0

480,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ันเป็นประโยชน์แ งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น

เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

เพื่ จายเป็นคาจางเ มาบริ ารพัฒนาและดแลระบบบริ าร
จัด ารศึ ษา ิเล็ ทร นิ ส์ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่นเพื่
เขาสประเทศไทย 4.0 สา รับสานั ารศึ ษา และโรงเรียนใน
สัง ัด จานวน 5 โรง
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รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

จานวน

145,000 บาท

คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร

จานวน

64,800 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน ฯลฯ
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม

จานวน

47,200 บาท

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม
โครง าร ารใ ารศึ ษาเพื่ ต ตาน ารใชยาเสพติดในสถานศึ ษา จานวน

100,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร คา
ใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง าร ารใ ารศึ ษาเพื่
ต ตาน ารใชยาเสพติดในสถานศึ ษา โดยมีคาใชจายประ บ
ดวย คาต บแทนวิทยา ร คาวัสดุ ารศึ ษา คาวัสดุสานั งาน คา
วัสดุค มพิวเต ร์ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุดนตรี คา
ข งขวัญข งรางวัล คาโฆษณาประชาสัมพันธ์ คาจัดพิมพ์เ ียรติ
บัตร คาจัดทาป้ายไวนิล คาวัสดุดาเนิน าร คาข งที่ระลึ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ บรมและ ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ
. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 นา 369 ลาดับที่ 13
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โครง ารตารวจประสานโรงเรียน (1 ตารวจ 1 โรงเรียน)

จานวน

30,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารตารวจประสาน
โรงเรียน (1 ตารวจ 1 โรงเรียน) โดยมีคาใชจายประ บดวย คา
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุงาน
บานงานครัว คาจัดทาป้าย ไวนิล คาโฆษณาประชาสัมพันธ์ คา
วัสดุดาเนิน าร คาใชจาย ื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ บรมและเขารับ
ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2557 และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 372 ลาดับที่ 17
โครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ และเยาวชน
จานวน

80,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ และเยาวชน โดยมีคาใชจายประ บดวยคาต บแทน
วิทยา ร คา า าร คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คาที่พั
วิทยา ร คาพา นะวิทยา ร ไป - ลับ คาวัสดุดาเนินงาน คาจัด
พิมพ์วุฒิบัตร คาวัสดุโฆษณา คาจัดทาป้าย คาจาง
เ มาบริ าร และคาใชจาย ื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ บรมและ
ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2557 และเป็น
ไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 นา 373 ลาดับ
ที่ 18
โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ ารสถานศึ ษา (งานระดับ
จานวน
มัธยม)
1. คา า าร ลางวันสา รับนั เรียนโรงเรียน ี าเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 13,612,500 บาท
เพื่ จายเป็นคา า ารประจาวันสา รับนั เรียนโรงเรียน ี า
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทั้งในและน สถานศึ ษา จานวน 3
มื้ ใน ัตราคนละ 150 บาท ต วัน จานวน 330 วัน และใ เบิ
ั ผลั สงเงินเขาบัญชีเงินฝา ธนาคารในนามข งสถาน
ศึ ษา ตามระเบียบ ระทรวง มาดไทยวาดวยรายไดและ ารจาย
เงินข งสถานศึ ษาสัง ัด งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2562
2. คาใชจาย ินเต ร์เน็ตโรงเรียน เป็นเงิน 4,400 บาท
เพื่ จายสมทบเป็นคาติดตั้ง ินเต ร์ความเร็วสง คาวัสดุ ใน าร
ติดตั้ง ินเต ร์เน็ต คาบริ ารรายเดื น และคาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยว
ข งและจาเป็น สา รับโรงเรียน ี าฯ ในระบบ WiFi และใ เบิ

49,769,800 บาท
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ั ผลั สงเงินเขาบัญชีเงินฝา ธนาคารในนามข งสถาน
ศึ ษา ตาม นังสื รมสงเสริม ารป คร งสวนท งถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 ม ราคม 2563 และตาม
ระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจายเงินข ง
สถานศึ ษาสัง ัด งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ. 2562
3. เงิน ุด นุนสา รับสงเสริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาท ง
ถิ่น (สงเสริม พัฒนา ารศึ ษา และประเมินผล) จานวน 210,200
บาท
เพื่ จายเป็นคาสงเสริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาท งถิ่น ตาม
นังสื รมสงเสริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 56 ลงวันที่ 7 ม ราคม 2563 และใ เบิ ั ผลั สงเงินเขา
บัญชีเงินฝา ธนาคารในนามข งสถานศึ ษา ตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจายเงินข งสถานศึ ษา
สัง ัด งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ. 2562
3.1 คาใชจายใน ารปรับปรุง ลั สตรสถานศึ ษา เป็น
เงิน 10,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาวัสดุใน ารจัดทา และพัฒนาปรับปรุง ลั
สตรสถานศึ ษาข งโรงเรียนในสัง ัดเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี คาต บแทนวิทยา ร คา า าร า ารวางและเครื่ งดื่ม คา
เชาสถานที่ ต แตงสถานที่ คา า ารทา ารน เวลาราช าร คา
จางเ มาบริ าร ฯลฯ และคาใชจาย ื่น ๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็น
ใน ารดาเนินโครง ารโรงเรียน ี าเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี จานวน 10,000 บาท
3.2 คาใชจาย ินเต ร์เน็ตโรงเรียน (ระบบ WiFi) เป็น
เงิน 7,200 บาท
เพื่ จายเป็นคาติดตั้ง ินเต ร์เน็ตความเร็วสง คาวัสดุใน ารติด
ตั้ง ินเต ร์เน็ต คาบริ ารรายเดื น และคาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข ง
และจาเป็นในระบบ WiFi สา รับโรงเรียน ี าเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี จานวน 7,200 บาท
3.3 คาใชจายใน ารพัฒนา/ปรับปรุง งสมุดโรงเรียน เป็น
เงิน 50,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารพัฒนา/ปรับปรุง งสมุดข ง
โรงเรียนในสัง ัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนละ 50,000
บาท
3.4 คาใชจายใน ารพัฒนาแ ลงเรียนรในโรงเรียน เป็น
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เงิน 50,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารพัฒนาแ ลงเรียนรข งโรงเรียน
ในสัง ัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนละ 50,000 บาท
3.5 คาใชจายใน ารสงเสริม ิจ รรมรั าร านในสถานศึ ษา
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น เป็นเงิน 30,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาสงเสริม ิจ รรมรั าร านในสถาน
ศึ ษา สา รับโรงเรียนในสัง ัดเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี โรงเรียนละ 30,000 บาท
3.6 คาใชจายใน ารพัฒนาขาราช ารครข งโรงเรียนสัง ัดข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น เป็นเงิน 63,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาใชจายสา รับพัฒนาผประ บวิชาชีพคร ขา
ราช ารคร/พนั งานคร ที่สัง ัดสถานศึ ษาข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น จานวน 21 คนๆ ละ 3,000 บาท สา รับโรงเรียน ี
าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จานวน 63,000 บาท
4. คาปัจจัยพื้นฐานสา รับนั เรียนยา จน เป็นเงิน 36,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาปัจจัยพื้นฐานสา รับนั เรียนยา จน สา รับ
โรงเรียนเทศบาล 1-5 และโรงเรียน ี าเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ระดับมัธยมศึ ษา (ม.1-ม.3) ตาม นังสื รมสงเสริม าร
ป คร งสวนท งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7
ม ราคม 2563 และใ เบิ ั ผลั สงเงินเขาบัญชี เงินฝา
ธนาคารในนามข งสถานศึ ษา ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวยรายไดและ ารจายเงินข งสถานศึ ษาสัง ัด งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ. 2562
5. คาใชจายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับ นุบาลจนจบ าร
ศึ ษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 15,832,100 บาท
เพื่ จายเป็นคาจัด ารเรียน ารส น (ราย ัว) คา นังสื
เรียน คา ุป รณ์ ารเรียน คาเครื่ งแบบนั เรียน และคา ิจ รรม
พัฒนาคุณภาพผเรียน สา รับโรงเรียนเทศบาล 1-5 และโรงเรียน
ี าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระดับมัธยมศึ ษาต นตน และ
ระดับมัธยมศึ ษา ตาม นังสื รมสงเสริม ารป คร งสวนท ง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 ม ราคม 2563 และ
ใ เบิ ั ผลั สงเงินเขาบัญชี เงินฝา ธนาคารในนามข งสถาน
ศึ ษา ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยรายไดและ าร
จายเงินข งสถานศึ ษาสัง ัด งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ
. 2562
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6. คาไฟฟ้า เป็นเงิน 5,160,000 บาท
เพื่ จายใ ับโรงเรียนในสัง ัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็น
คา ระแสไฟฟ้าข งโรงเรียนแย เป็น โรงเรียนเทศบาล 1 (แตง
นเผดิม 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 และโรงเรียน ี าเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี เป็นเงิน 1,020,000 บาท และใ เบิ ั ผลั สงเงินเขาบัญชี
เงินฝา ธนาคารในนามข งสถานศึ ษา ตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจายเงินข งสถานศึ ษาสัง ัด
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ. 2562 และตามแผนพัฒนาท ง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 นา 11 ลาดับ
ที่ 9
7. คาน้าประปา เป็นเงิน 1,236,000 บาท
เพื่ จายใ ับโรงเรียนในสัง ัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็น
คาน้าประปาข งโรงเรียน แย เป็นโรงเรียนเทศบาล 1 (แตง น
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 และใ เบิ ั ผลั สงเงินเขาบัญชีเงินฝา ธนาคารในนาม
ข งสถานศึ ษา ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยรายได
และ ารจายเงินข งสถานศึ ษาสัง ัด งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น พ.ศ.2562 และตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ .ศ.2561-2565
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 นา 11 ลาดับที่ 9
8. คาโทรศัพท์ เป็นเงิน 33,600 บาท
เพื่ จายใ ับโรงเรียนในสัง ัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็น
คาโทรศัพท์ข งโรงเรียนแย เป็นโรงเรียนเทศบาล 1 (แตง น
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
โรงเรียน ี า เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 6,720 บาท และ
ใ เบิ ั ผลั สงเงิน เขาบัญชีเงินฝา ธนาคารในนามข งสถาน
ศึ ษา ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยรายไดและ ารจาย
เงินข งสถานศึ ษาสัง ัด งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2562
และตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเปลี่ยน
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แปลง ครั้งที่ 9 นา 11 ลาดับที่ 9
9. คาใชจายใน ารรับบริ ารระบบ ินเต ร์เน็ตความเร็วสงข ง
สถานศึ ษา สัง ัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 400,000
บาท
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนิน ารบริ าร ินเต ร์เน็ต
ความเร็วสงข งสถานศึ ษาสัง ัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพื่
ารเชื่ มต ับระบบบริ าร ารจัด ารศึ ษา ิเล็ ทร นิ ส์ข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น เพื่ เขาสประเทศไทย 4.0 รวมถึง าร
ใชเพื่ ารเชื่ มต ับสื่ ารเรียน ารส นเพื่ จัด ารเรียน ารส
นสา รับโรงเรียน ี าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จาน
วน 400,000 บาท และใ เบิ ั ผลั สงเงินเขาบัญชีเงินฝา
ธนาคารในนามข งสถานศึ ษา ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวยรายไดและ ารจายเงินข งสถานศึ ษาสัง ัด งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2562 และตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 นา 11 ลาดับที่ 9
10. คาใชจายใน ารพัฒนาสงเสริม ารมีสวนรวมข งคณะ
รรม ารสถานศึ ษา และเครื ขายผป คร งในสถานศึ ษา เป็น
เงิน 500,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารพัฒนาสงเสริม ารมีสวนรวมข ง
สถานศึ ษา และเครื ขายผป คร งข งโรงเรียนในสัง ัดเทศ
บาล จานวน 5 โรง โรงละ 200,000 บาท และใ เบิ ั ผลั สง
เงินเขาบัญชีเงินฝา ธนาคารในนามข งสถานศึ ษาตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจายเงินข งสถานศึ ษา
สัง ัด งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2562 และตามแผนพัฒนา
ท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 นา 11
ลาดับที่ 9
11. คาใชจายใน ารสงนั เรียนเขารวม ิจ รรม ารแขงขัน ี า
และแขงขันทั ษะวิชา าร ิจ รรม พัฒนาผเรียนทั้งภายในและ
ตางประเทศ เป็นเงิน 2,500,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารสงนั เรียนในสัง ัดเทศบาลเขา
รวม ิจ รรม แขงขัน ี าและแขงขันทั ษะวิชา าร ิจ รรม
พัฒนาผเรียนทั้งภายในและตางประเทศ ตามโครง ารข งสถาน
ศึ ษาในสัง ัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
- คาใชจาย
ตาม โครง าร TO BE NUMBER ONE Dance Exercise สา รับ
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โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดลาง) จานวน 1,000,000 บาท
- คาใชจายตามโครง ารพัฒนา ี าสความเป็นเลิศ สา รับ
โรงเรียน ี า เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จานวน 1,500,000
บาท และใ เบิ ั ผลั สงเงินเขาบัญชีเงินฝา ธนาคารในนาม
ข งสถานศึ ษา ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยรายได
และ ารจายเงินข งสถานศึ ษาสัง ัด งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น พ.ศ.2562 และตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 นา 11 ลาดับที่ 9
12. คาเครื่ งแตง ายและ ุป รณ์สา รับผเรียนใน ารฝึ ี าสา
รับโรงเรียน ี าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 1,230,000
บาท
เพื่ จายเป็นคาเครื่ งแตง ายและ ุป รณ์สา รับผเรียนใน
ารฝึ ี าสา รับโรงเรียน ี าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และใ
เบิ ั ผลั สงเงินเขาบัญชีเงินฝา ธนาคารในนามข งสถาน
ศึ ษา ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยรายไดและ ารจาย
เงินข งสถานศึ ษาสัง ัด งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ. 2562
และตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 9 นา 11 ลาดับที่ 9
13.คาใชจายในโครง าร า ารเสริมสา รับนั เรียน เป็น
เงิน 500,000 บาท
เพื่ จายเป็นคา า ารเสริมสา รับนั เรียนโรงเรียน ี า
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และใ เบิ ั ผลั สงเงินเขาบัญชีเงิน
ฝา ธนาคารในนามข งสถานศึ ษา ตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจายเงินข งสถานศึ ษาสัง ัด
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ. 2562 และตามแผนพัฒนาท ง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 นา 12 ลาดับ
ที่ 9
14. คาใชจายใน ารจางยามรั ษาความปล ดภัยโรงเรียน เป็น
เงิน 2,352,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาจางยามรั ษาความปล ดภัยสา รับโรงเรียนใน
สัง ัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนละ 470,400 บาท และ
และใ เบิ ั ผลั สงเงินเขาบัญชีเงินฝา ธนาคารในนามข ง
สถานศึ ษาตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยรายไดและ
ารจายเงินข งสถานศึ ษาสัง ัด งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ
.2562 และตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเปลี่ยน
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แปลง ครั้งที่ 9 นา 12 ลาดับที่ 9
15. คาใชจายใน ารสงเสริม ารส นภาษา ัง ฤษในสถาน
ศึ ษา เป็นเงิน 3,000,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารสงเสริม ารส นภาษา ัง ฤษใน
สถานศึ ษา สา รับโรงเรียนเทศบาล 1 – 5 และโรงเรียน ี า
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคาใชจายประ บดวย คาจางคร
ชาวตางประเทศทา ารส นภาษา ัง ฤษใ ับนั เรียนใน
โรงเรียนสัง ัด และใ เบิ ั ผลั สงเงินเขาบัญชีเงินฝา ธนาคาร
ในนามข งสถานศึ ษา ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
รายไดและ ารจายเงินข งสถานศึ ษาสัง ัด งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561–2565
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 นาที่ 11 ลาดับที่ 9
16. คาใชจายใน ารสงเสริม ารจัด ารศึ ษาในสถานศึ ษา เป็น
เงิน 2,340,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารสงเสริม ารจัด ารศึ ษาในสถาน
ศึ ษา สา รับโรงเรียนเทศบาล 1–5 และโรงเรียน ี าเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี โดยมีคาใชจายประ บดวย คาจางครปฏิบัติ
ารส นในวิชาที่โรงเรียนขาดแคลน และใ เบิ ั ผลั สงเงินเขา
บัญชีเงินฝา ธนาคารในนามข งสถานศึ ษา ตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจายเงินข งสถานศึ ษา
สัง ัด งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2562 ปรา ฏในแผน
พัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561–2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 นาที่ 11
ลาดับที่ 9
17. คาใชจายใน ารจัดส น ลั สตรพิเศษดาน าร ี า เป็น
เงิน 648,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารจัดส น ลั สตรพิเศษดาน าร
ี า สา รับโรงเรียน ี าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคาใช
จายประ บดวย คาจางสา รับผปฏิบัติงานที่มีลั ษณะเป็น าร
สงเสริม รื สนับสนุน ารทางานข งพนั งานครเทศบาล รื
งานที่ต งใชทั ษะเฉพาะบุคคล เชน ผเชี่ยวชาญดาน าร
ี า รีฑา ครผส น ผฝึ ซ ม และ นาที่ ื่นๆ ที่จาเป็นใน าร
จัด ารเรียน ารส น และใ เบิ ั ผลั สงเงินเขาบัญชีเงินฝา
ธนาคารในนามข งสถานศึ ษา ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวยรายไดและ ารจายเงินข งสถานศึ ษาสัง ัด งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
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.2561–2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 นาที่ 12 ลาดับที่ 9
18. คาใชจายใน ารรณรงค์ป้ ง ันยาเสพติดในสถานศึ ษา เป็น
เงิน 75,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารจัด ิจ รรมเพื่ รณรงค์ป้ ง ันยา
เสพติดในสถานศึ ษา โรงเรียนละ 15,000 บาท จานวน 5
โรงเรียน เป็นเงิน 75,000 บาท และใ เบิ ั ผลั สงเขาบัญชี
เงินฝา ธนาคารในนามข งสถานศึ ษา ทั้งนี้จะเบิ จายต เมื่ ได
รับ ารจัดสรรจา รมสงเสริม ารป คร งท งถิ่น เป็นไปตาม
นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 และตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 25612565 นา 370 ลาดับที่ 14
19.คาใชจายใน ารรณรงค์ป้ ง ันยาเสพติดในสถานศึ ษาที่ได
รับ ารคัดเลื เป็นสถานศึ ษารณรงค์ป้ ง ันยาเสพติดดี
เดน เป็นเงิน 100,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารจัด ิจ รรม จัดทาสถานศึ ษาดี
เดนใน ารรณรงค์ป้ ง ันยาเสพติดในสถานศึ ษา และใ เบิ ั
ผลั สงเขาบัญชีเงินฝา ธนาคารข งสถานศึ ษา ทั้งนี้จะเบิ จาย
ต เมื่ ไดรับ ารจัดสรรจา รมสงเสริม ารป คร งท งถิ่น เป็น
ไปตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 นา 370 ลาดับที่ 14
โครง ารสรางภมิคุม ันยาเสพติดเด็ และเยาวชนน สถานศึ ษา จานวน

50,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารสรางภมิคุม ันยาเสพ
ติดเด็ และเยาวชนน สถานศึ ษา โดยมีคาใชจายประ บ
ดวย คาต บแทนวิทยา ร คา า าร คา า ารวางและเครื่ ง
ดื่ม คาวัสดุดาเนินงาน คาจัดพิมพ์วุฒิบัตร คาจัดทาป้าย คาจาง
เ มาบริ าร และคาใชจาย ื่นๆ ที่จาเป็น เป็นไปตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย คาใชจายใน ารฝึ บรมและ ารเขา
รับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2557 และ นังสื
ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 นา 374 ลาดับที่ 19
โครง ารส บแขงขันและพัฒนาคนเ งระดับ ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน จานวน

300,000 บาท
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เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารส บแขงขันและ
พัฒนาคนเ งระดับ ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคาใชจายประ บ
ดวย คาวัสดุดาเนินงาน คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร คา
า ารทา ารน เวลาราช าร คาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจา
เป็น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นต น าร
ระจาย านาจใ แ งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (9) และพระราชบัญญัติ ารศึ ษาแ งชาติ พ.ศ
.2542 แ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2553 มวด 4 มาตรา 22 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 –
2565 นา 364 ลาดับที่ 5
โครง าร บรม ารผลิตและใชสื่ ารเรียน ารส น
จานวน

80,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ และเยาวชน โดยมีคาใชจายประ บดวยคาต บแทน
วิทยา ร คา า าร คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คาที่พั
วิทยา ร คาพา นะวิทยา ร คาวัสดุดาเนินงาน คาจัดพิมพ์
วุฒิบัตร คาวัสดุโฆษณา คาจัดทาป้าย คาจางเ มาบริ าร และคา
ใชจาย ื่นๆ ที่จาเป็น เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวยคาใชจายใน ารฝึ บรมและ ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา
นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 60 ลาดับที่ 2
โครง าร บรมผนานั เรียน
จานวน

50,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง าร บรมผนานั
เรียน โดยมีคาใชจายประ บดวย คาต บแทนวิทยา ร คา
า าร คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คาวัสดุดาเนินงาน คาวัสดุ
วิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจัด
พิมพ์เ ียรติบัตร คาจัดทาป้าย คาจางเ มาบริ าร คาถาย
เ สาร คาเชาสถานที่ คาข งที่ระลึ คาเชาเครื่ งเสียง ฯลฯ เป็น
ไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
บรมและ ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ
. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 นา 371 ลาดับที่ 16
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คาบารุงรั ษาและซ มแซม

จานวน

728,000 บาท

รวม

520,000 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

60,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

2,500 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ล ดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบร เ ร์ สาย า าศ รื เสา
า าศสา รับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่ งวัด ระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุ สราง
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชนครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสงเป็นตน าคารที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ
ค่าวัสดุ

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ สรางตางๆ เชน ิฐ ิน ดิน ทราย ปนซิ
เมนต์ เ ล็ ไมชนิดตางๆ ค น เลื่ ย ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุยานพา นะและขนสง
เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

จานวน

100,000 บาท
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วัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น

จานวน

202,500 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุน้ามันเชื้ เพลิงและ ล ลื่น เชน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน ถาน แ ส ุงตม น้ามัน ล ลื่น ฯลฯ ตาม ลั
ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์
จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ เชน ชุดเครื่ งมื
ผาตัด ทีวาง รวยแ ว สาลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แ ล ฮ ล์ เบา ล ด ระบ ตวง ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์ม แถบบันทึ เสียง รื ภาพ รปสี รื ขาวดา ลาง ัด
ขยายภาพ ผาขาวสา รับเขียนป้าย ขาตั้ง ล ง ระเป๋าใส ล ง
ถายรป ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณ
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุ ี า
จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ ี าตางๆ เชน ล ฟุตบ ล วงยาง ไมตี
ปิงป ง ไมแบดมินตัน ตะ ร น วีด นา ิ าจับเวลา ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุค มพิวเต ร์
จานวน

80,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารสื่ สารและโทรคมนาคม
เพื่ จายเป็นคาโทรสาร คาเทเล ซ์ คาใชจายเ ี่ยว ับ ารใชระบบ
ินเต ร์เน็ต รวมถึง ินเต ร์เน็ต าร์ดและคาสื่ สาร ื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาสื่ สารตางๆ ที่ไมเขาลั ษณะรายจาย ื่นๆ ใน มวด
นี้ เป็นตน ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

61,600 บาท

จานวน

61,600 บาท

รวม

2,757,000 บาท

รวม

2,757,000 บาท

จานวน

170,000 บาท

ครุภัณฑ์สานั งาน
เครื่ งปรับ า าศแบบแย สวนชนิดแขวน (ระบบ Inverter)
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ เครื่ งปรับ า าศแบบแย สวนชนิด
แขวน (ระบบ Inverter) พร มติดตั้ง จานวน 4
เครื่ งๆ ละ 42,500 บาท สา รับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตง น
เผดิมวิทยา) เพื่ ใชในโครง ารจัดซื้ ครุภัณฑ์ งเรียน
ค มพิวเต ร์ โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
- ขนาดที่ า นดเป็นขนาดไมต่า วา 24,000 บีทีย แบบแย
สวน
- ราคาที่ า นดเป็น ราคาที่รวมคาติดตั้ง
- ต งไดรับ ารรับร งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ุตสา รรมและ
ฉลา ประ ยัดไฟฟ้าเบ ร์ 5
- ต งเป็นเครื่ งปรับ า าศที่ประ บสาเร็จรปทั้งชุด ทั้ง
นวยสงความเย็นและ นวยระบายความร นจา โรงงานเดียว ัน
- มีความ นวงเวลา ารทางานข งค มเพรสเซ ร์
- ารติดตั้งเครื่ งปรับ า าศ
(1) แบบแย สวน ประ บดวย ุป รณ์ดังนี้ สวิตช์ 1
ตัว ท ท งแดงไป ลับ ุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม
เ ิน 15 เมตร
(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สานั งบประมาณ ธันวาคม พ.ศ
. 2563) เป็นไปตาม นังสื รมสงเสริม ารป คร งท ง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตาม
แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7
นา 14 ลาดับที่ 4
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โตะค มพิวเต ร์พร มเ า ี้
1. โตะค มพิวเต ร์พร มเ า ี้ สา รับคร เป็นเงิน 13,400 บาท
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ โตะค มพิวเต ร์พร มเ า ี้ จานวน 2
ชุดๆ ละ 6,700 บาท สา รับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตง นเผดิม
วิทยา) เพื่ ใชในโครง ารจัดซื้ ครุภัณฑ์ งเรียน
ค มพิวเต ร์ โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
- ขนาดไมน ย วา 120 x 60 x 75 ซม.
- มีถาดรางเลื่ นสา รับวางคีย์บ ร์ด
- เ า ี้มีพนั พิง บุนวม มีล เลื่ น
(ราคาในท งถิ่น เนื่ งจา เป็นราย ารไมปรา ฏตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) เป็นไปตาม นังสื รมสงเสริม ารป คร งท ง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตาม
แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 นา 13
ลาดับที่ 4
2. โตะค มพิวเต ร์พร มเ า ี้ สา รับนั เรียน เป็นเงิน 360,000
บาท
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ โตะค มพิวเต ร์พร มเ า ี้ จานวน 80
ชุดๆ ละ 4,500 บาท สา รับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตง นเผดิม
วิทยา) เพื่ ใชในโครง ารจัดซื้ ครุภัณฑ์ งเรียน
ค มพิวเต ร์ โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
- ขนาดไมน ย วา 80 x 60 x 75 ซม.
- มีถาดรางเลื่ นสา รับวางคีย์บ ร์ด
(ราคาในท งถิ่น เนื่ งจา เป็นราย ารไมปรา ฏตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) เป็นไปตาม นังสื รมสงเสริม ารป คร งท ง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตาม
แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 นา 13
ลาดับที่ 4

จานวน

373,400 บาท
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
Power Amplifier าลังขับไมน ย วา 100 Watt

จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ เครื่ งขยายเสียง Power Amplifier
จานวน 2 เครื่ งๆ ละ 5,000 บาท พร มติดตั้ง สา รับโรงเรียน
เทศบาล 1 (แตง นเผดิมวิทยา) เพื่ ใชในโครง ารจัดซื้
ครุภัณฑ์ งเรียนค มพิวเต ร์ โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
- าลังขับไมน ย วา 100 วัตต์
- มีช งต สา รับไมค์ภายน ไมน ย วา 2 ช ง
- เลน MP3 ไดทั้ง USB รื SD Card
- มีระบบ Bluetooth
(ราคาในท งถิ่นเนื่ งจา เป็นราย ารไมปรา ฏตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) เป็นไปตาม นังสื รมสงเสริม ารป คร งท ง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตาม
แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 นา 11
ลาดับที่ 2
ชุดไมค์ล ยไรสาย แบบมื ถื ค
จานวน

11,800 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ ชุดไมค์ล ยไรสาย แบบมื ถื ค พร มติด
ตั้ง จานวน 2 ชุดๆ ละ 5,900 บาท สา รับโรงเรียนเทศบาล 1
(แตง นเผดิมวิทยา) เพื่ ใชในโครง ารจัดซื้ ครุภัณฑ์ งเรียน
ค มพิวเต ร์ โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
- มีระบบสแ นความถี่ดิจิต ล
- ความถี่ UHF คร บคลุมชวงความถี่ 803.3-805.4 MHz เป็น
แบนด์ความถี่ที่ สทช. า นด ใ ใชสา รับ ุป รณ์ไรสาย
(ราคาในท งถิ่นเนื่ งจา เป็นราย ารไมปรา ฏตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) เป็นไปตาม นังสื รมสงเสริม ารป คร งท ง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตาม
แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 นา 11
ลาดับที่ 2
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ลาโพง 4 นิ้ว 2 ทาง าลังขับ 50 Watt

จานวน

3,000 บาท

จานวน

1,886,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ ลาโพง 4 นิ้ว 2 ทาง าลังขับ 50 Watt
จานวน 2 ชุดๆ ละ 1,500 บาท พร มติดตั้ง สา รับโรงเรียน
เทศบาล 1 (แตง นเผดิมวิทยา) เพื่ ใชในโครง ารจัดซื้
ครุภัณฑ์ งเรียนค มพิวเต ร์ โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
- เป็นลาโพงตติดผนังระบบ : 2 Way
- ด ลาโพงขนาดไมน ย วา 4 นิ้ว (4” FULL RANGE)
- าลังขับไมน ย วา 50 Watt
(ราคาในท งถิ่นเนื่ งจา เป็นราย ารไมปรา ฏตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) เป็นไปตาม นังสื รมสงเสริม ารป คร งท ง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตาม
แผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11
นา 11 ลาดับที่ 2
ครุภัณฑ์ค มพิวเต ร์ รื ิเล็ ทร นิ ส์
เครื่ งค มพิวเต ร์ All in One สา รับงานประมวลผล
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ เครื่ งค มพิวเต ร์ All in One สา รับงาน
ประมวลผล จานวน 82 เครื่ งๆ 23,000 บาท พร มติด
ตั้ง สา รับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตง นเผดิมวิทยา) เพื่ ใชใน
โครง ารจัดซื้ ครุภัณฑ์ งเรียนค มพิวเต ร์ สา รับครและนั
เรียน โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
- จ แสดงภาพขนาดไมน ย วา 19 นิ้ว
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน ย วา 6 แ น
ลั (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนา ิ าพื้นฐานไมน ย
วา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนา ิ าไดใน รณีที่
ต งใชความสามารถใน ารประมวลผลสง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียว ัน ขนาดไม
น ย วา 9 MB
- มี นวยประมวลผลเพื่ แสดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะ ยางใด
ยาง นึ่ง รื ดี วา ดังนี้
(1) เป็นแผงวงจรเพื่ แสดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี
นวยความจาขนาดไมน ย วา 2 GB
(2) มี นวยประมวลผลเพื่ แสดงภาพติดตั้ง ยภายใน นวย
ประมวลผล ลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
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นวยความจา ลั ใน ารแสดงภาพขนาดไมน ย วา 2 GB รื
(3) มี นวยประมวลผลเพื่ แสดงภาพที่มีความสามารถใน
ารใช นวยความจา ลั ใน ารแสดงภาพ ขนาดไมน ย
วา 2 GB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รื ดี วา มีขนาด
ไมน ย วา 4 GB
- มี นวยจัดเ ็บข มล ชนิด SATA รื ดี วา ขนาดความจุไม
น ย วา 1 TB รื ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน ย
วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รื ดี วา จานวน 1 นวย
- มีช งเชื่ มต ระบบเครื ขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รื ดี วา จานวน ไมน ย วา 1
ชง
- มีช งเชื่ มต (Interface) แบบ USB 2.0 รื ดี วา ไม
น ย วา 3 ช ง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจ แสดงภาพขนาดไมน ย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
(เ ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า ุป รณ์และ
ระบบค มพิวเต ร์ เดื นพฤษภาคม 2563) เป็นไปตาม นังสื
รมสงเสริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 นา 8 ลาดับที่ 1
เครื่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึ พร มติดตั้งถัง มึ พิมพ์
(Ink Tank Printer)

จานวน

15,000 บาท
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เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ เครื่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
มึ จานวน 2 เครื่ งๆ ละ 7,500 บาท สา รับโรงเรียน
เทศบาล 1 (แตง นเผดิมวิทยา) เพื่ ใชในโครง ารจัดซื้
ครุภัณฑ์ งเรียนค มพิวเต ร์ โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
- เป็น ุป รณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่ งเดียว ัน
- เป็นเครื่ งพิมพ์แบบฉีด มึ พร มติดตั้งถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผผลิต
- มีความละเ ียดใน ารพิมพ์ไมน ย วา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วใน ารพิมพ์ขาวดาสา รับ ระดาษ A4 ไมน ย
วา 27 นาต นาที (ppm) รื 8.8 ภาพ ต นาที (ipm)
- มีความเร็วใน ารพิมพ์สีสา รับ ระดาษ A4 ไมน ย วา 15
นาต นาที (ppm) รื 5 ภาพต นาที (ipm)
- สามารถสแ นเ สาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได
- มีความละเ ียดใน ารสแ นสงสุดไมน ย วา 1,200 x 600
รื 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้ นเ สาร ัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสาเนาเ สารไดทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาไดสงสุดไมน ย วา 99 สาเนา
- สามารถย และขยายได 25 ถึง 400 เป ร์เซ็นต์
- มีช งเชื่ มต (Interface) แบบ USB 2.0 รื ดี
วา จานวนไมน ย วา 1 ช ง
- มีช งเชื่ มต ระบบเครื ขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รื ดี วา จานวนไมน ย วา 1
ช ง รื สามารถใชงานผาน เครื ขายไรสาย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใส ระดาษไดไมน ย วา 100 แผน
- สามารถใชได ับ A4, Letter, Legal และ Custom
(เ ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า ุป รณ์และ
ระบบค มพิวเต ร์เดื นพฤษภาคม 2563) เป็นไปตาม นังสื
รมสงเสริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 นา 8 ลาดับที่ 1

นา : 99/239

นา : 100/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:16

เครื่ งสาร งไฟฟ้า
1. เครื่ งสาร งไฟฟ้า ขนาด 800 VA เป็นเงิน 205,000 บาท
เพื่ เป็นคาจัดซื้ เครื่ งสาร งไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 82
เครื่ ง สา รับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตง นเผดิมวิทยา) เพื่ ใช
ในโครง ารจัดซื้ ครุภัณฑ์ งเรียนค มพิวเต ร์ โดยมี
คุณลั ษณะดังนี้
- มี าลังไฟฟ้าดานน ไมน ย วา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสาร งไฟฟ้าไดไมน ย วา 15 นาที
(เ ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า ุป รณ์และ
ระบบค มพิวเต ร์เดื นพฤษภาคม2563) เป็นไปตาม นังสื
รมสงเสริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 นา 9 ลาดับที่ 1, 5
2. เครื่ งสาร งไฟฟ้า ขนาด 3 KVA เป็นเงิน 32,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ เครื่ งสาร งไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จานวน 1
เครื่ ง สา รับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตง นเผดิมวิทยา) เพื่ ใช
ในโครง ารจัดซื้ ครุภัณฑ์ งเรียนค มพิวเต ร์ โดยมี
คุณลั ษณะดังนี้
- มี าลังไฟฟ้าดานน ไมน ย วา 3 kVA (2,100 Watts)
- มีชวงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไมน ย
วา 220+/-25% 195-245
- มีชวงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม
มา วา 220+/-5% 215-225
- สามารถสาร งไฟฟ้าที่ Full Load ไดไมน ย วา 5 นาที
(เ ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า ุป รณ์และ
ระบบค มพิวเต ร์เดื นพฤษภาคม 2563) เป็นไปตาม นังสื
รมสงเสริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 นา 9 ลาดับที่ 1, 6

จานวน

237,000 บาท

นา : 101/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:16

ตสา รับจัดเ ็บ ุป รณ์ ระจายสัญญาณ ขนาด 19 นิ้ว 9U

จานวน

16,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ ตสา รับจัดเ ็บ ุป รณ์ ระจาย
สัญญาณ ขนาด 19 นิ้ว 9U จานวน 2 ชุดๆ ละ 8,000
บาท สา รับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตง นเผดิมวิทยา) เพื่ ใชใน
โครง ารจัดซื้ ครุภัณฑ์ งเรียนค มพิวเต ร์ โดยมีคุณลั ษณะ
ดังนี้
- วางไมน ย วา 60 เซนติเมตร ลึ ไมน ย วา 50
เซนติเมตร สงไมน ย วา 45 เซนติเมตร
- มีช งเสียบไฟฟ้า
- มีพัดลมระบายความร น
(ราคาในท งถิ่นเนื่ งจา เป็นราย ารไมปรา ฏตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) เป็นไปตาม นังสื รมสงเสริม ารป คร งท ง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตาม
แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 นา 10
ลาดับที่ 1, 7
ุป รณ์ ระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช ง แบบที่ 1
จานวน

24,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ ุป รณ์ ระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช ง แบบที่ 1 จานวน 4 เครื่ งๆ ละ 6,000
บาท พร มติดตั้ง สา รับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตง นเผดิม
วิทยา) เพื่ ใชในโครง ารจัดซื้ ครุภัณฑ์ งเรียนค มพิวเต ร์
โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
- มีลั ษณะ ารทางานไมน ย วา Layer 2 ข ง OSI Model
- มีช งเชื่ มต ระบบเครื ขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รื ดี วา จานวน ไมน ย วา 24
ชง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะข ง ารทางานช งเชื่ มต ระบบ
เครื ขายทุ ช ง
(เ ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า ุป รณ์และ
ระบบค มพิวเต ร์เดื นพฤษภาคม 2563) เป็นไปตาม นังสื
รมสงเสริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 นา 9 ลาดับที่ 1, 4

นา : 102/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:16

ุป รณ์ ระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 1

จานวน

10,800 บาท

รวม

6,692,350 บาท

รวม

4,139,550 บาท

รวม

4,139,550 บาท

เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

2,085,650 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น
เงินประจาตาแ นง

จานวน

36,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ ุป รณ์ ระจายสัญญาณไร
สาย (Access Point) แบบที่ 1 จานวน 2 ชุดๆ ละ 5,400
บาท พร มติดตั้ง สา รับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตง นเผดิม
วิทยา) เพื่ ใชในโครง ารจัดซื้ ครุภัณฑ์ งเรียน
ค มพิวเต ร์ โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได
เป็น ยางน ย
- สามารถทางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
- สามารถเขาร ัสข มลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได
เป็น ยางน ย
- มีช งเชื่ มต ระบบเครื ขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รื ดี วา จานวน ไมน ย วา 1
ชง
- สามารถทางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af
รื IEEE 802.3 at (Power over Ethernet)
- สามารถบริ ารจัด าร ุป รณ์ผานทาง
โปรแ รม Web Browser ได
(เ ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า ุป รณ์และ
ระบบค มพิวเต ร์เดื นพฤษภาคม2563) เป็นไปตาม นังสื
รมสงเสริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 นา 10 ลาดับที่ 1, 8
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่ จายเป็นเงินประจาตาแ นงข งผบริ าร

นา : 103/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:16

คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

1,889,400 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจางที่ปฏิบัติ นาที่ในงาน าร
ศึ ษาน ระบบและตาม ัธยาศัย และครส นเด็ ด ยโ าส คา
ต บแทนพนั งานจาง เป็นพนั งานจางตาม
ภาร ิจ จานวน 4 ัตรา และพนั งานจางทั่วไปจานวน 5 ัตรา ที่
ปฏิบัติ นาที่ในงาน งสมุดฯ
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง
จานวน

128,500 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจางที่ปฏิบัติ
นาที่ในงาน ารศึ ษาน ระบบและตาม ัธยาศัย และพนั งาน
จางทั่วไป จานวน 7 ัตรา ที่ปฏิบัติ นาที่ในงาน งสมุดฯ
งบดาเนินงาน

รวม

2,552,800 บาท

รวม

256,800 บาท

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
คาเชาบาน

จานวน

192,000 บาท

จานวน

54,800 บาท

รวม

1,626,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

ค่าตอบแทน

เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร คา
ใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น

นา : 104/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:16

รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

จานวน

64,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
คาพัฒนาคร าสา
จานวน

6,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช าณาจั ร
และน ราช าณาจั ร สา รับคร าสาส นเด็ ด ยโ าส เป็น
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพา นะ คาเชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ
ทา า าศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใช
สนามบิน คาข งขวัญ ข งรางวัล คาพวงมาลัย ฯลฯ ตาม นังสื
ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม
จานวน

16,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
โครง ารเขารวมงานชุมชนข งล เสื ท งถิ่นไทย

80,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารเขารวมงานชุมนุม
ข งล เสื -เนตรนารีโดยมีคาใชจายประ บดวย คาลง
ทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พั คาจางเ มายานพา นะ คาวัสดุ
ดาเนินงาน คาวัสดุค มพิวเต ร์ คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ คาวัสดุงาน บานงานครัวคาวัสดุสนาม คาโฆษณาประชา
สัมพันธ์ คาจัดทาป้าย คาน้ามันเชื้ เพลิง และคาใชจาย ื่นๆ ตาม
ความจาเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ
.2555 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 นา 370 ลาดับที่ 15

จานวน

นา : 105/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:16

โครง ารประ ันคุณภาพภายในสถานศึ ษา

จานวน

เพื่ จัดใ มี ารประชุมสัมมนาพนั งานครและบุคลา รทาง าร
ศึ ษาจัดทาคมื และรายงานผล ารประ ันคุณภาพภายในสา รับ
จายเป็น คาถายเ สาร คาเขาป เย็บเลม คาวัสดุดาเนิน าร และ
คาใชจาย ื่นๆที่เ ี่ยวข ง ับโครง าร เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
า นดแผนและขั้นต น าร ระจาย านาจใ แ งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น พ.ศ.2542 มวด 2 าร า นด านาจและ นาที่ใน
ารจัดระบบ ารบริ ารสาธารณะมาตรา 16 (9) ารจัด ารศึ ษา
เป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 นาที่ 60 ลาดับที่ 3
โครง ารประชุมคณะ รรม ารประสานงานวิชา าร ารจัด ารศึ ษา จานวน
ท งถิ่นระดับเทศบาล
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารประชุมคณะ
รรม ารประสานงานวิชา าร ารจัด ารศึ ษาท งถิ่นระดับ
เทศบาล โดยมีคาใชจายประ บดวย คาวัสดุดาเนินงาน คาจาง
ทาเ สารประ บ าร บรม คาต บแทนวิทยา ร คาเชาที่
พั และคาพา นะ คา า าร คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คาใช
จาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ าร
ศึ ษาแ งชาติ พ.ศ.2542 แ ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มวด 1 มาตรา 9(4) และ
ระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ บรมและ
ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนา
ท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 368 ลาดับที่ 12
โครง ารสงเสริมและพัฒนา สมุดเฉลิมพระเ ียรติฯ
จานวน
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินงานโครง ารสงเสริมและ
พัฒนา สมุดเฉลิมพระเ ียรติฯ โดยมีคาใชจายประ บดวย จัด
ซื้ วัสดุสารนิเทศ สมุดฯ เชน คา นังสื สารคดี และบันเทิง
คดี คาวัสดุดาเนิน าร คาจางเ มาบริ าร และคาใชจาย ื่นๆ ที่
เ ี่ยวข งใน ารดาเนินงานตามโครง าร ฯลฯ เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ า นดแผนและขั้นต น าร ระจาย านาจใ แ งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2542 และตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 นา 389-390 ลาดับที่ 35

100,000 บาท

100,000 บาท

300,000 บาท

นา : 106/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:16

โครง ารสนับสนุนคาใชจายเ ี่ยว ับทุน ารศึ ษาสา รับนั ศึ ษา
และ ารใ ความชวยเ ลื นั เรียน

จานวน

700,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารสนับสนุนคาใชจาย
เ ี่ยว ับทุน ารศึ ษาสา รับนั ศึ ษา และ ารใ ความชวยเ ลื
นั เรียน โดยมีคาใชจายประ บดวย ทุน ารศึ ษาสา รับนั
ศึ ษา รื ารใ ความชวยเ ลื นั เรียนซึ่งเป็นผยา จน รื
ด ยโ าส ซึ่งมีภมิลาเนา ยในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยรายจายเ ี่ยว ับทุน
ารศึ ษาสา รับนั ศึ ษา และ ารใ ความชวยเ ลื นั เรียน
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ. 2561 และตามแผนพัฒนา
ท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 388 ลาดับที่ 34
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน

180,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชนครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสงเป็นตน าคารที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ
ค่าวัสดุ

รวม

355,000 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

175,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ล ดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบร เ ร์ สาย า าศ รื เสา
า าศสา รับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่ งวัด ระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

50,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

นา : 107/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:16

วัสดุ สราง

จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ สรางตางๆ เชน ิฐ ิน ดิน ทราย ปนซิ
เมนต์ เ ล็ ไมชนิดตางๆ ค น สิ่ว เลื่ ย ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
วัสดุยานพา นะและขนสง
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุ ารเ ษตร

จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุเ ษตรตางๆ เชน ปุ๋ย จานพรวน จ บ
มุน วน ระชัง ยาป้ ง ันและ าจัดศัตรพืช นา า ป้ ง ัน
แ สพิษ วัสดุเพาะชา ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจาย
งบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์ม แถบบันทึ เสียง รื ภาพ รปสี รื ขาวดา ลาง ัด
ขยายภาพ ผาขาวสา รับเขียนป้าย ขาตั้ง ล ง ระเป๋าใส ล ง
ถายรป ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณ
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุค มพิวเต ร์
จานวน

90,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุ ารศึ ษา
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเพื่ จายเป็นคาจัดซื้ วัสดุ ารศึ ษาสา รับจัด าร
ศึ ษาใ แ เด็ ด ยโ าส ตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

นา : 108/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:16

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

315,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

270,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

15,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาน้าประปา
คาบริ ารสื่ สารและโทรคมนาคม

จานวน

30,000 บาท

รวม

13,120,560 บาท

รวม

11,491,400 บาท

รวม

11,491,400 บาท

เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

8,324,900 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

295,200 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายตางๆ ดังนี้
1. คาต บแทนรายเดื น เป็นเงิน 277,200 บาท
เพื่ จายเป็นคาต บแทนรายเดื นข งพนั งานเทศบาล ที่ปฏิบัติ
นาที่ในงานบริ ารทั่วไปฯ
2. เงินเพิ่มพิเศษสา รับตาแ นงที่มีเ ตุผลพิเศษข งผปฏิบัติ
งาน ดาน ารสาธารณสุข เป็นเงิน 18,000 บาท
เพื่ จายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสา รับตาแ นงที่มีเ ตุผลพิเศษข งผ
ปฏิบัติ งานดาน ารสาธารณสุขที่ปฏิบัติ นาที่ในงานบริ ารทั่ว
ไปฯ
เงินประจาตาแ นง
จานวน

403,200 บาท

เพื่ จายเป็นเงินประจาตาแ นงข งผบริ าร
คาจางล จางประจา

756,400 บาท

เพื่ จายเป็นคาโทรสาร คาเทเล ซ์ คาใชจายเ ี่ยว ับ ารใชระบบ
ินเต ร์เน็ต รวมถึง ินเต ร์เน็ต าร์ดและคาสื่ สาร ื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาสื่ สารตางๆ ที่ไมเขาลั ษณะรายจาย ื่นๆ ใน มวด
นี้ เป็นตน ฯลฯ
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่ จายเป็นคาจางล จางประจา พร มทั้งเงินปรับปรุงคาจาง

จานวน

นา : 109/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:16

เงินเพิ่มตาง ๆ ข งล จางประจา

จานวน

45,400 บาท

เพื่ จายเป็นคาเงินเพิ่มพิเศษสา รับล จางประจา
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

1,578,300 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

88,000 บาท

รวม

1,629,160 บาท

รวม

236,560 บาท

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร

จานวน

9,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
คาเชาบาน

จานวน

170,160 บาท

จานวน

57,400 บาท

รวม

902,600 บาท

จานวน

134,400 บาท

เพื่ จายเป็นคาจางเ มาบุคคลภายน รั ษาความสะ าด าคาร
สานั งานสานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล มโรงเรียน
เทศบาล 1 (แตง นเผดิมวิทยา) ถนนตลาดใ ม จานวน 1 คน
คาจางยามรั ษาความปล ดภัย
จานวน

349,200 บาท

เพื่ จายเป็นคาจางยามรั ษาความปล ดภัยประจาสานั สาธารณ
สุข และสิ่งแวดล มโรงเรียนเทศบาล 1 (แตง นเผดิม
วิทยา) ถนนตลาดใ ม และสถานีขนถายขยะ จานวน 2 คน
คาเชาทรัพย์สิน
จานวน

279,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจางทาความสะ าด าคารสานั งาน

เพื่ จายเป็นคาเชาทรัพย์สินสา รับใชใน ารปฏิบัติ
งาน เชน เครื่ งถายเ สาร เครื่ งค มพิวเต ร์ เครื่ งพิมพ์ ฯลฯ

นา : 110/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:16

รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

จานวน

50,000 บาท

จานวน

56,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม
จานวน

14,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร คา
ใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชนครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสงเป็นตน าคารที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

จานวน

20,000 บาท

รวม

220,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

นา : 111/239
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ล ดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบร เ ร์ สาย า าศ รื เสา
า าศสา รับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่ งวัด ระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุ สราง
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ สรางตางๆ เชน ิฐ ิน ดิน ทราย ปนซิ
เมนต์ เ ล็ ไมชนิดตางๆ ค น สิ่ว เลื่ ย ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
วัสดุยานพา นะและขนสง
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น

จานวน

30,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุน้ามันเชื้ เพลิงและ ล ลื่น เชน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน ถาน แ ส ุงตม น้ามัน ล ลื่น ฯลฯ ตาม ลั
ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์ม แถบบันทึ เสียง รื ภาพ รปสี รื ขาวดา ลาง ัด
ขยายภาพ ผาขาวสา รับเขียนป้าย ขาตั้ง ล ง ระเป๋าใส ล ง
ถายรป ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณ
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
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วัสดุค มพิวเต ร์

จานวน

40,000 บาท

รวม

270,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

200,000 บาท

เพื่ จายเป็นคา ระแสไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาน้าประปา
คาบริ ารโทรศัพท์

จานวน

30,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่ สารและโทรคมนาคม

จานวน

20,000 บาท

รวม

18,054,500 บาท

รวม

10,758,900 บาท

รวม

10,758,900 บาท

จานวน

4,851,300 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค

เพื่ จายเป็นคาโทรสาร คาเทเล ซ์ คาใชจายเ ี่ยว ับ ารใชระบบ
ินเต ร์เน็ต รวมถึง ินเต ร์เน็ต าร์ดและคาสื่ สาร ื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาสื่ สารตางๆ ที่ไมเขาลั ษณะรายจาย ื่นๆ ใน มวด
นี้ เป็นตน ฯลฯ
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น
เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น

นา : 113/239
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เงินเพิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

72,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
1.คาต บแทนรายเดื น เป็นเงิน 42,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาต บแทนรายเดื นข งพนั งานเทศบาล ที่ปฏิบัติ
นาที่ในงานป้ ง ันและควบคุมโรคติดต
2.เงินเพิ่มพิเศษสา รับตาแ นงที่มีเ ตุผลพิเศษข งผปฏิบัติ
งาน ดาน ารสาธารณสุข เป็นเงิน 30,000 บาท
เพื่ จายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสา รับตาแ นงที่มีเ ตุผลพิเศษข งผ
ปฏิบัติงานดาน ารสาธารณสุข ที่ปฏิบัติ นาที่ในงานสงเสริม
สุขภาพ, งานสุขภาพภาคประชาชน, งานป้ ง ันและควบคุมโรค
ติดต
เงินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินประจาตาแ นงข งผบริ าร
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

5,478,100 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

315,500 บาท

รวม

6,256,600 บาท

รวม

326,700 บาท

จานวน

144,000 บาท

เงินประโยชน์ต บแทน ื่นๆ เป็นเงิน 144,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาป่วย ารชดเชย ารงานที่เสียไปใ แ าสา
สมัครบริบาลเพื่ สนับสนุน ารปฏิบัติ นาที่ใน ารดแลผสง ายุที่
มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย าสาสมัครบริบาลท งถิ่นข ง งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น และ ารเบิ คาใชจาย พ.ศ.2562
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร
จานวน

52,500 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ันเป็นประโยชน์แ งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
คาเชาบาน
เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ

จานวน

103,200 บาท
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เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

จานวน

27,000 บาท

รวม

4,578,300 บาท

จานวน

147,600 บาท

เพื่ จายเป็นคาจางเ มาบุคคลภายน รั ษาความสะ าดประจา
ศนย์ธาราบาบัด สวน ลวง ร.9 จานวน 1 คน
คาจางยามรั ษาความปล ดภัย
จานวน

172,800 บาท

เพื่ จายเป็นคาจางยามรั ษาความปล ดภัยประจาศนย์ธารา
บาบัด สวน ลวง ร.9 จานวน 1 คน
คาเชาทรัพย์สิน

จานวน

155,600 บาท

เพื่ จายเป็นคาเชาทรัพย์สินสา รับใชใน ารปฏิบัติ
งาน เชน เครื่ งถายเ สาร เครื่ งค มพิวเต ร์ เครื่ งพิมพ์ ฯลฯ
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
จานวน

90,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจางทาความสะ าด าคารสานั งาน

เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร คา
ใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

จานวน

84,000 บาท
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คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม

จานวน

21,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

เพื่ จายเป็นคา ใชจายตามโครง ารพระราชดาริดานสาธารณสุข
ใน ารดาเนินโครง ารชวยลด ารติดเ ดส์จา แมสล สภา าชาด
ไทย พระเจาวรวงศ์เธ พระ งค์เจาโสมสวลี รม มื่นสุทธนารี
นาถโดยมีคาใชจายใน ารดาเนิน ารประชุม บรม ติดตาม
ประเมินผล ประ บดวย คาจัดทาเ สาร คาต บแทน
วิทยา ร คาต บแทนเจา นาที่ คา า าร คา า ารวางและ
เครื่ งดื่ม คาสถานที่ คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร คาวัสดุงานบานงานครัว และ ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ บรม ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 10
นา 1 ลาดับที่ 1
โครง ารตลาดนัด ตลาดน้า บานด น
จานวน

200,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
โครง ารชวยลด ารติดเ ดส์จา แมสล สภา าชาดไทย พระเจา
วรวงศ์เธ พระ งค์เจาโสมสวลี รม มื่นสุทธนารีนาถ

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารตลาดนัด ตลาด
น้า บานด น โดยมีคาใชจายประ บดวย คาเชาเครื่ งเสียง คา
วัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุ สราง คาต บแทน ารปฏิบัติ
งานน เวลาราช าร คาจางเ มาบริ าร และ ื่นๆที่เ ี่ยวข ง
และจาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารเบิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561- 2565 นา 225 ลาดับที่ 5

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:16

โครง ารปรับปรุงภาวะโภชนา ารและสุขภาพเด็ ข งสมเด็จ พระ จานวน
นิษฐาธิราชเจา รมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
ุมารี
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินงานตามโครง ารพระราชดาริ
ดานสาธารณสุข เป็นโครง ารปรับปรุงภาวะโภชนา ารและ
สุขภาพเด็ ข งสมเด็จพระ นิษฐาธิราชเจา รมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช ุมารี โดยมีคาใชจายประ บดวย
คาดาเนิน ารประชุม บรม ติดตามประเมินผล คาจัดทา
เ สาร คา า าร คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คาต บแทน
วิทยา ร คาต บแทนเจา นาที่ คาวัสดุสานั งาน คา ระเป๋าใส
เ สาร คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และ ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจา
เป็นใน ิจ รรม ารประชุม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นต น าร ระจาย
านาจใ แ งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
, พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08120.5/ว 366
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เป็นไปตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ บรมและ ารเขารับ ารฝึ
บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 10 นา 2 ลาดับที่ 2
โครง ารพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนข งสมเด็จ จานวน
พระ นิษฐาธิราชเจา รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราช
ุมารี
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนข งสมเด็จพระ นิษฐาธิราช
เจา รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช ุมารี โดยมี
คาใชจายประ บดวย คาวัสดุสานั งาน คา ระเป๋าใส
เ สาร คาผา ันเปื้ นพร ม มว คา า าร คา า ารวางและ
เครื่ งดื่ม คาสมนาคุณวิทยา ร
- เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารใชจายใน าร
ฝึ บรม และ ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 10 นา 3 ลาดับที่ 3

นา : 116/239

200,000 บาท

400,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:16

โครง ารพัฒนาศั ยภาพผประ บ ารและย ระดับสถานประ บ จานวน
ารจา นาย า ารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารพัฒนาศั ยภาพผ
ประ บ ารและย ระดับสถานประ บ ารจา นาย า ารใน
เขตเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี โดยมีคาใชจายประ บดวย คา
า าร คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คาจางเ มารถ คาเชาที่พั คา
น้ามันเชื้ เพลิง คาสมนาคุณใน ารดงาน คาสมนาคุณวิทยา ร คา
ระเป๋าใสเ สาร คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร คาจางเ มาบริ าร
- เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารใชจายใน าร
ฝึ บรม และ ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 นา 224
ลาดับที่ 4

นา : 117/239

700,000 บาท

นา : 118/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:16

โครง ารรณรงค์และแ ไขปัญ ายาเสพติด To Be Number One
(ศนย์เพื่ นใจวันรีนในชุมชน/ มบาน) ข งทล ระ ม ม ญิง ุบล
รัตนราช ัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
เพื่ จายเป็นคาใชจายตามโครง ารพระราชดาริดานสาธารณสุข
ใน ารดาเนินโครง ารรณรงค์และแ ไขปัญ ายาเสพ
ติด To Be Number One (ศนย์เพื่ นใจวัยรุนในชุนชน/ ม
บาน) ข งทล ระ ม ม ญิง ุบลรัตนราช ัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดีโดยมีคาใชจายใน ารดาเนิน ารประชุม บรม ติดตาม
ประเมินผล ประ บดวย คาจัดทาเ สาร คาต บแทน
วิทยา ร คาต บแทนเจา นาที่ คา า าร คา า ารวางและ
เครื่ งดื่ม คาสถานที่ คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร คาวัสดุงานบานงานครัว และ ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็น ใน
ิจ รรม ารประชุมทางวิชา ารและนาเสน ผล ารดาเนินงาน
ข งคณะ รรม ารบริ ารและคณะ รรม ารแ นนาสุขภาพ
ชุมชน และต เนื่ งทุ เดื น (เงิน ุด นุนทั่วไป)
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย ารจัดซื้ จัดจาง
และบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ บรม ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ
.2557 และตาม นังสื ระทรวง ารคลัง ที่ ค ( วจ) 0405.2/ว
395 เรื่ ง ารจัด า าร า ารวางและเครื่ งดื่ม และคาเชาที่
พั ข ง นวยงานรัฐ
-ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
นา 3 ลาดับที่ 3

จานวน

200,000 บาท

นา : 119/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:16

โครง ารลดโล ร น ับนครสุราษฎร์ธานี

จานวน

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารลดโล ร น ับนคร
สุราษฎร์ธานี โดยมีคาใชจายประ บดวย คาวัสดุสานั งาน คา
วัสดุงานบานงานครัว คาวัสดุ สราง คาวัสดุ ารเ ษตร คาวัสดุ
วิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ คา า าร คา า ารวางและเครื่ ง
ดื่ม คาเงินรางวัล คาต บแทนวิทยา ร คาวัสดุค มพิวเต ร์ คา
เชาเครื่ งขยายเสียง คา ระเป๋าใสเ สาร คาจัดพิมพ์เ ียรติ
บัตร คาข งที่ระลึ คาถายเ สาร คาจางเ มาบริ าร และ
ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็น ทั้งนี้ถั่วจาย ันได
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นต น าร ระจาย
านาจใ แ งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารใชจายใน าร
ฝึ บรมข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น และตามแผนพัฒนาท ง
ถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 นา 209 ลาดับที่ 2
โครง ารสงเสริม ารมีสวนรวม ารดาเนินงานข งแ นนาสุขภาพ จานวน
ชุมชน
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารสงเสริม ารมีสวน
รวม ารดาเนินงานข งแ นนาสุขภาพชุมชนโดยมีคาใชจาย
ประ บดวยคาดาเนิน ารประชุม บรม ติดตามประเมินผล คา
จัดทาเ สาร คาต บแทนวิทยา ร คาต บแทนเจา นาที่ คา
า าร คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คาสถานที่ คาวัสดุสานั
งาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และ ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นต น าร ระจาย
านาจใ แ งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
, พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 แ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที1่ 4
) พ.ศ.2562 มาตรา 56
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 233
ลาดับที่ 13

200,000 บาท

96,000 บาท

นา : 120/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:16

โครง ารสงเสริมโภชนา ารและสุขภาพ นามัยแมและเด็ ข ง
สมเด็จพระ นิษฐาธิราชเจา รมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช ุมารี

จานวน

เพื่ จายเป็นคาใชจายตามโครง ารพระราชดาริดานสาธารณสุข
ใน ารดาเนินโครง ารสงเสริมโภชนา ารและสุขภาพ นามัยแม
และเด็ ข งสมเด็จพระ นิษฐาธิราชเจา รมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราช ุมารี โดยมีคาใชจายประ บดวย คา
ดาเนิน ารประชุม บรม ติดตามประเมินผล คาจัดทาเ สาร คา
ต บแทนวิทยา ร คาต บแทนเจา นาที่ คา า าร คา า ารวาง
และเครื่ งดื่ม คาสถานที่ คาวัสดุสานั งาน คา ระเป๋าใส
เ สาร คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และ ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจา
เป็น
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ บรม ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ
. 2557
-ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
นา 4 ลาดับที่ 4
โครง าร บรมดานสุขาภิบาล า าร สา รับ ผประ บ ิจ ารดาน จานวน
า าร และผสัมผัส า าร
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง าร บรมดานสุขาภิบาล
า าร สา รับผประ บ าร ิจ ารดาน า าร และผสัมผัส
า าร โดยมีคาใชจายประ บดวย คาวัสดุสานั งาน คา
ระเป๋าใสเ สาร คาผา ันเปื้ นพร ม มว คา า าร คา
า ารวางและเครื่ งดื่ม คาสมนาคุณวิทยา ร คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร
- เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารใชจายใน าร
ฝึ บรม และ ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561- 2565 เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 นา 1 ลาดับที่ 1

200,000 บาท

150,000 บาท

นา : 121/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:16

โครง าร บรมและพัฒนาศั ยภาพแ นนาสุขภาพชุมชน

จานวน

1,201,300 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง าร บรมและพัฒนา
ศั ยภาพแ นนาสุขภาพชุมชนโดยมีคาใชจายประ บดวย คา
ดาเนิน ารประชุม บรม ติดตามประเมินผลคาจัดทาเ สาร คา
ต บแทนวิทยา ร คาต บแทนเจา นาที่ คา า าร คา า ารวาง
และเครื่ งดื่ม คาเชาที่พั คาจางเ มารถโดยสารปรับ
า าศ คาน้ามันชื้ เพลิง คาวัสดุสานั งาน คาข งสมนาคุณใน
ารดงาน ระเป๋าใสเ สาร คาโลรางวัล คาเลี้ยงรับร ง และ
ื่นๆที่เ ี่ยวข งและจาเป็นใน ิจ รรม าร บรมแ นนาสุขภาพ
ดานสาธารณสุข ิจ รรมม รรมสุขภาพ ประชุมวิชา ารดาน
สุขภาพ บรมและนาแ นนาสุขภาพชุมชน พร มเจา นาที่ผเ ี่ยว
ข งศึ ษาดงานชุมชนตัว ยางดานสุขภาพ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นต น าร ระจาย
านาจใ แ งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
,พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แ ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 มาตรา 56
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารใชจายใน าร
ฝึ บรม และ ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ
.2557 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 233 ลาดับ
ที่ 13
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน

160,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชนครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสงเป็นตน าคารที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ
ค่าวัสดุ

รวม

989,000 บาท

จานวน

115,000 บาท

วัสดุสานั งาน
เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ล ดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบร เ ร์ สาย า าศ รื เสา
า าศสา รับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่ งวัด ระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

38,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุ สราง
จานวน

17,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ สรางตางๆ เชน ิฐ ิน ดิน ทราย ปนซิ
เมนต์ เ ล็ ไมชนิดตางๆ ค น สิ่ว เลื่ ย ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
วัสดุยานพา นะและขนสง
จานวน

100,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น

จานวน

250,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุน้ามันเชื้ เพลิงและ ล ลื่น เชน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน ถาน แ ส ุงตม น้ามัน ล ลื่น ฯลฯ ตาม ลั
ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์
จานวน

200,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ เชน ชุดเครื่ งมื
ผาตัด ทีวาง รวยแ ว สาลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แ ล ฮ ล์ เบา ล ด ระบ ตวง ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
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วัสดุ ารเ ษตร

จานวน

27,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุเ ษตรตางๆ เชน ปุ๋ย จานพรวน จ บ
มุน วน ระชัง ยาป้ ง ันและ าจัดศัตรพืช นา า ป้ ง ัน
แ สพิษ วัสดุเพาะชา ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจาย
งบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน

40,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์ม แถบบันทึ เสียง รื ภาพ รปสี รื ขาวดา ลาง ัด
ขยายภาพ ผาขาวสา รับเขียนป้าย ขาตั้ง ล ง ระเป๋าใส ล ง
ถายรป ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณ
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุเครื่ งแตง าย
จานวน

12,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ วัสดุเครื่ งแตง าย เชน ผาปิดจม ถุงมื ฯ
ลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุค มพิวเต ร์
จานวน

170,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

362,600 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

230,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

80,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาน้าประปา
คาบริ ารโทรศัพท์

จานวน

23,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่ สารและโทรคมนาคม

จานวน

29,600 บาท

เพื่ จายเป็นคาโทรสาร คาเทเล ซ์ คาใชจายเ ี่ยว ับ ารใชระบบ
ินเต ร์เน็ต รวมถึง ินเต ร์เน็ต าร์ดและคาสื่ สาร ื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาสื่ สารตางๆ ที่ไมเขาลั ษณะรายจาย ื่นๆ ใน มวด
นี้ เป็นตน ฯลฯ
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งบลงทุน

รวม

1,039,000 บาท

รวม

1,039,000 บาท

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

25,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ค มพิวเต ร์ รื ิเล็ ทร นิ ส์

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ IP Phone 2 Sip จานวน 5
เครื่ งๆ ละ 5,000 บาท สา รับใชใน าคารธาราบาบัด เทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ร งรับ 2SiP Account
- ร งรับ IP Version: IPv4, IPv6
NAT Travesal [STUN/ RPort [RFC3581
]/ Port Punching/ ICR]
- QoS [Layer 3 ToS DSCP/ 802.1q Q Tagging (Vlan)]
เพื่ ใชปฏิบัติงานสา รับงานสงเสริมสุขภาพ (คุณลั ษณะและ
ราคาในท งถิ่นเนื่ งจา า นดคุณลั ษณะใ เ มาะสม ับ าร
ใชงานโดยคานึงถึงความคุมคาและประ ยัด) แผนพัฒนาท งถิ่นพ
.ศ.2561-2565 ฉบับแ ไข ครั้งที่ 13 นา 106 ลาดับที่ 15
เครื่ งสาร งไฟฟ้า
จานวน
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ เครื่ งสาร งไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จานวน 1
ชุด สา รับใชใน าคารธาราบาบัด เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี าลังไฟฟ้าดานน ไมน ย วา 3 kVA (2,100 Watts)
- มีชวงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไมน ย
วา 220+/-25% 195 - 245
- มีชวงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม
มา วา 220+/-5% 215 - 225
- สามารถสาร งไฟฟ้าที่ Full Load ไดไมน ย วา 5 นาที
เพื่ ใชปฏิบัติงานสา รับงานสงเสริมสุขภาพ(ราคา ลางและ
คุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิวเต ร์ฉบับเดื น
พฤษภาคม 2563) แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
แ ไข ครั้งที่ 13 นา 105 ลาดับที่ 12

32,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:16

ตสา รับจัดเ ็บเครื่ งค มพิวเต ร์และ ุป รณ์แบบที่ 3 (ขนาด 42 จานวน
U)
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ ตสา รับจัดเ ็บเครื่ งค มพิวเต ร์และ
ุป รณ์แบบที่ 3 จานวน 1 ชุด สา รับใชใน าคารธารา
บาบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นต Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความ วางไมน ย
วา 60 เซนติเมตร ความลึ ไมน ย วา 110 เซนติเมตร และ
ความสงไมน ย วา 200 เซนติเมตร
- ผลิตจา เ ล็ แผนเคลื บสัง ะสีแบบชุบดวย
ไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช งเสียบไฟฟ้า จานวนไมน ย วา 12 ช ง
- มีพัดลมสา รับระบายความร น ไมน ย วา 2 ตัว
- มีประต นาเป็นแบบโล ะที่มีรพรุน
- มีจ ภาพ ุป รณ์สลับสัญญาณ (KVM Switch) และ แป้น
พิมพ์พร มแผนสัมผัส (touch pad) ที่ถ
แบบ และติดตั้ง ย
ภายในต Rack
เพื่ ใชปฏิบัติงานสา รับงานสงเสริมสุขภาพ (ราคา ลางและ
คุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิวเต ร์ฉบับเดื น
พฤษภาคม 2563) แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
แ ไข ครั้งที่ 13 นา 105 ลาดับที่ 11
ระบบตสาขา ัตโนมัติ แบบ IP PBX
จานวน
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ ระบบตสาขา ัตโนมัติ จานวน 1 ชุด สา รับ
ใชใน าคารธาราบาบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คุณลั ษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- เป็นระบบตสาขา ัตโนมัติแบบ Hybrid ขนาด 6 สายน 8
สายภายใน Analog และ 5IP IP Phone
- ตสาขาโทรศัพท์ ัตโนมัติสามารถต
เครื่ ง Digital Phone, IP Extension, Analog Single Line ได
- สามารถร งรับสายน แบบ PRI E1 ได (ซื้ เพิ่ม)
- สามารถร งรับเครื่ งโทรศัพท์แบบ IP SiP Phone ได
เพื่ ใชปฏิบัติงานสา รับงานสงเสริมสุขภาพ (คุณลั ษณะและ
ราคาในท งถิ่นเนื่ งจา า นดคุณลั ษณะใ เ มาะสม ับ าร
ใชงานโดยคานึงถึงความคุมคาและประ ยัด) แผนพัฒนาท ง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแ ไข ครั้งที่ 13 นา 106 ลาดับที่ 14

นา : 125/239

130,000 บาท

120,000 บาท
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ุป รณ์ ระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช ง แบบที่ 2
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ ุป รณ์ ระจายสัญญาณ ขนาด 24
ช ง แบบที่ 2 จานวน 1 ตัว สา รับใชใน าคารธารา
บาบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีลั ษณะ ารทางานไมน ย วา Layer 2 ข ง OSI Model
- มีช งเชื่ มต ระบบเครื ขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รื ดี วาจานวนไมน ย วา 24
ชง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะข ง ารทางานช งเชื่ มต ระบบ
เครื ขายทุ ช ง
- ร งรับ Mac Address ไดไมน ย
วา 16,000 Mac Address
- สามารถบริ ารจัด าร ุป รณ์ผานทาง
โปรแ รม Web Browser ได
เพื่ ใชปฏิบัติงานสา รับงานสงเสริมสุขภาพ(ราคา ลางและ
คุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิวเต ร์ฉบับเดื น
พฤษภาคม 2563) แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
แ ไข ครั้งที่ 13 นา 105 ลาดับที่ 10

จานวน

21,000 บาท
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ุป รณ์ ระจายสัญญาณแบบสาย ขนาด 24 ช ง
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ ุป รณ์ ระจายสัญญาณแบบสาย ขนาด 24
ช ง จานวน 3 ตัว สา รับใชใน าคารธาราบาบัด เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีลั ษณะ ารทางานไมน ย วา Layer 2 ข ง OSI Model
- มีช งเชื่ มต ระบบเครื ขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000Base-T แบบ PoE+ จานวนไมน ย วา 24
ช ง ตามมาตรฐาน 802.3af, 802.3at ขนาด าลังไฟไมน ย
วา 370Watt
- มีช งเชื่ มต แบบ SFP+ 4Port
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะข ง ารทางานช งเชื่ มต ระบบ
เครื ขายทุ ช ง
- ร งรับ Mac Address ไดไมน ย
วา 16,000 Mac Address
และ Throughput (Mpps) 95.23Mpps, Switching Capacity
128Gbps
- สามารถบริ ารจัด าร ุป รณ์ผาน
โปรแ รม Web Browser ได
เพื่ ใชปฏิบัติงานสา รับงานสงเสริมสุขภาพ (คุณลั ษณะและ
ราคาในท งถิ่นเนื่ งจา า นดคุณลั ษณะใ เ มาะสม ับ าร
ใชงานโดยคานึงถึงความคุมคาและประ ยัด) แผนพัฒนาท ง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแ ไข ครั้งที่ 13 นา 105 ลาดับที่ 9

จานวน

130,000 บาท

นา : 128/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:17

ุป รณ์ ระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 2
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ ุป รณ์ ระจายสัญญาณไร
สาย (Access point) แบบที่ 2 จานวน 12 เครื่ งๆ ละ 23,000
บาท สา รับใชใน าคารธาราบาบัดเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได
เป็น ยางน ย
- สามารถทางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
- สามารถเขาร ัสข มลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได
เป็น ยางน ย
- มีช งเชื่ มต ระบบเครื ขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รื ดี วา จานวน ไมน ย วา 1
ชง
- สามารถทางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af
รื IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
- สามารถรับสัญญาณขาเขาไมน ย วา 3 ช งสัญญาณ และ
สงสัญญาณขา ไมน ย วา 3 ช งสัญญาณ (3x3 MIMO)
- ร งรับ ารบริ ารจัด ารผานระบบควบคุมเครื ขายไร
สาย (Wireless Controller)
- สามารถบริ ารจัด าร ุป รณ์ผานมาตรฐาน HTTP
รื HTTPS รื SSH ไดเป็น ยางน ย
เพื่ ใชปฏิบัติงานสา รับงานสงเสริมสุขภาพ (ราคา ลางและ
คุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ค มพิวเต ร์ฉบับเดื น
พฤษภาคม 2563) แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
แ ไข ครั้งที่ 13 นา 104 ลาดับที่ 8

จานวน

276,000 บาท

นา : 129/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:17

ุป รณ์ป้ ง ันเครื ขาย (Next Generation Firewall) แบบที่1
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ ุป รณ์ป้ ง ันเครื
ขาย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 จานวน 1
ชุด สา รับใชใน าคารธาราบาบัดเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็น ุป รณ์ Firewall ชนิด Next Generation Firewall
แบบ Appliance
- มี Firewall Throughput ไมน ย วา 2 Gbps
- มีช งเชื่ มต ระบบเครื ขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รื ดี วา จานวนไมน ย วา 5
ชง
- มีระบบตรวจส บและป้ ง ัน ารบุ รุ รปแบบตางๆ ยาง
น ย 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
- สามารถทา าร า นด IP Address และ Service Port
แบบ Network Address Translation (NAT)
และ Port Address Translation (PAT)ได
- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได
- สามารถบริ ารจัด าร ุป รณ์ผานมาตรฐาน HTTPS
รื SSH ไดเป็น ยางน ย
- สามารถเ ็บและสงรายละเ ียดและตรวจส บ ารใช
งาน (Logging/Monitoring) ในรปแบบ Syslog ได
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได
เพื่ ใชปฏิบัติงานสา รับงานสงเสริมสุขภาพ (ราคา ลางและ
คุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิวเต ร์ฉบับเดื น
พฤษภาคม 2563) แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
แ ไข ครั้งที่ 13 นา 104 ลาดับที่ 7

จานวน

240,000 บาท

นา : 130/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:17

ุป รณ์สา รับจัดเ ็บข มลภายน (External Storage) 4 ช ง
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ ุป รณ์สา รับจัดเ ็บข มลภาย
น (External Storage) 4 ช ง จานวน 1 ชุด สา รับใชใน
าคารธาราบาบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คุณลั ษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) แบบ Intel?
Dual Core? 64 Bit ความเร็วไมน ย วา 2.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มความเร็ว (Burst Mode) 2.9 GHz
- มี นวยความจา Ram แบบ DDR4 ขนาด 2 GB และ
สามารถขยายเพิ่มเติมไดไมน ย วา 6 GB
- มีช งสา รับใส HDD จานวนไมน ย วา 4
ช ง แบบ Hot Swap
- มี นวยจัดเ ็บข มลแบบ SATA รื SAS ขนาดความจุไม
น ย วา 4 TB ความเร็วร บไมน ย วา 7200 Rpm จานวนไม
น ย วา 4 น
- สามารถทา Raid ไดไมน ย วา Raid 0, 1, 5, 6, 10 ได
- มีช งเชื่ มต Network แบบGigabit Ethernet จานวนไม
น ย วา 1ช ง
- มีช งเชื่ มต แบบ USB 3.2 Gen 1 Port ไมน ย วา 2
ชง
- รับประ ันไมน ย วา 1ปี
เพื่ ใชปฏิบัติงานสา รับงานสงเสริมสุขภาพ (คุณลั ษณะและ
ราคาในท งถิ่นเนื่ งจา า นดคุณลั ษณะใ เ มาะสม ับ าร
ใชงานโดยคานึงถึงความคุมคาและประ ยัด) แผนพัฒนาท ง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแ ไข ครั้งที่ 13 นา 106 ลาดับที่ 13
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น
เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น

จานวน

65,000 บาท

รวม

37,338,100 บาท

รวม

29,401,900 บาท

รวม

29,401,900 บาท

จานวน

14,792,100 บาท

นา : 131/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:17

เงินเพิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

1,824,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายตางๆ ดังนี้
1. คาต บแทนรายเดื น เป็นเงิน 336,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาต บแทนรายเดื นข งพนั งานเทศบาล ที่
ปฏิบัติ นาที่ในศนย์บริ ารสาธารณสุข, งานสนับสนุนบริ ารทาง
ารแพทย์,
2. เงินเพิ่มพิเศษสา รับตาแ นงที่มีเ ตุผลพิเศษข งผปฏิบัติงาน
ดาน ารสาธารณสุข เป็นเงิน 888,000 บาท
เพื่ จายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสา รับตาแ นงที่มีเ ตุผลพิเศษข ง
ผปฏิบัติงานดาน ารสาธารณสุข ที่ปฏิบัติ นาที่ในศนย์บริ าร
สาธารณสุข, งานทันตสาธารณสุข, งานสนับสนุนบริ ารทาง าร
แพทย์, งานเภสัช รรม
3. เงินเพิ่มพิเศษสา รับบุคลา รดาน ารแพทย์ เป็นเงิน 600,000
บาท
เพื่ จายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสา รับแพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสัช ร ที่ปฏิบัติงานในสัง ัดเทศบาลและเมื งพัทยาโดยไมทา
เวชปฏิบัติสวนตัวและ รื ปฏิบัติงานโรงพยาบาลและเ ชนน
เวลาราช าร ตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท.0313.1/ว
19 ลงวันที่ 5 ม ราคม 2537 เรื่ ง าร า นดเงินคาต บ
แทน เงินเพิ่มพิเศษสา รับบุคลา รดาน ารแพทย์สัง ัดเทศบาล
และเมื งพัทยาที่ปฏิบัติ นาที่ในศนย์บริ ารสาธารณสุข, งาน
ทันตสาธารณสุข
เงินประจาตาแ นง
จานวน

630,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินประจาตาแ นงในศนย์บริ ารสาธารณสุข งาน
ทันตสาธารณสุข และงานเภสัช รรม
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

11,553,500 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

602,300 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง

นา : 132/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:17

งบดาเนินงาน

รวม

7,936,200 บาท

รวม

2,534,200 บาท

จานวน

1,874,800 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายตางๆ ดังนี้
1. คาต บแทนบุคลา รดาน ารแพทย์ เป็นเงิน 190,000 บาท
เพื่ จายเป็นคาต บแทนบุคลา รดาน ารแพทย์ คาต บ
แทน คาจางพิเศษ คาลวง นาสา รับแพทย์ พยาบาล เจา นาที่
ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็น
2. เงินคาต บแทนเจา นาที่ที่ปฏิบัติงานใ นวยบริ าร เป็น
เงิน 1,684,800 บาท
เพื่ จายเป็นคาต บแทนเจา นาที่ปฏิบัติใ ับ นวยบริ าร
ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยเงินคาต บแทนเจา นาที่
ที่ปฏิบัติงานใ แ นวยบริ ารสาธารณสุขข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น พ.ศ.2562 ที่ปฏิบัติ นาที่ในศนย์บริ ารสาธารณ
สุข, งานทันตสาธารณสุข, งานเภสัช รรม
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร
จานวน

20,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ันเป็นประโยชน์แ งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
คาเชาบาน

จานวน

529,200 บาท

จานวน

110,200 บาท

รวม

2,207,000 บาท

จานวน

570,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาเชาทรัพย์สิน
เพื่ จายเป็นคาเชาทรัพย์สินสา รับใชใน ารปฏิบัติ
งาน เชน เครื่ งถายเ สาร เครื่ งค มพิวเต ร์ เครื่ งพิมพ์ ฯลฯ

นา : 133/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:17

รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

จานวน

150,000 บาท

จานวน

370,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม
จานวน

160,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร คา
ใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
โครง ารแมล ฟันดี
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารแมล ฟันดี โดยมีคา
ใชจายประ บดวยคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ คาวัสดุ
งานบานงานครัว คาวัสดุโฆษณาและเผยแพรและ ื่นๆ ที่เ ี่ยวข ง
และจาเป็น
-เป็นไปตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.08103/ว
.0357 ลงวันที่ 19 ม ราคม 2561 ข 3 โครง ารเพื่ พัฒนาท ง
ถิ่น ันมีลั ษณะข งโครง ารที่เ ี่ยว ับ ารถายโ นภาร ิจ ตาม
ร บแผน าร ระจาย านาจใ แ งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ
.ศ. 2543 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 230
ลาดับที่ 10

จานวน

57,000 บาท

นา : 134/239
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โครง ารสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม

จานวน

200,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารสืบสานพระปณิธาน
สมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โดยมีคาใชจายประ บดวย คา
ดาเนิน าร บรม คา า าร คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คาต บ
แทนวิทยา ร คาไวนิลโครง ารฯ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คา
วัสดุสานั งาน และ ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ บรม และ ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6 นา 2 ลาดับที่ 2
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน

700,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชนครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสงเป็นตน าคารที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ
ค่าวัสดุ

รวม

2,805,000 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

470,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

60,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ล ดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบร เ ร์ สาย า าศ รื เสา
า าศสา รับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่ งวัด ระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

480,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

นา : 135/239
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วัสดุ สราง

จานวน

40,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ สรางตางๆ เชน ิฐ ิน ดิน ทราย ปนซิ
เมนต์ เ ล็ ไมชนิดตางๆ ค น สิ่ว เลื่ ย ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
วัสดุยานพา นะและขนสง
จานวน

25,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น

จานวน

210,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุน้ามันเชื้ เพลิงและ ล ลื่น เชน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน ถาน แ ส ุงตม น้ามัน ล ลื่น ฯลฯ ตาม ลั
ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์
จานวน

750,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ เชน ชุดเครื่ งมื
ผาตัด ทีวาง รวยแ ว สาลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แ ล ฮ ล์ เบา ล ด ระบ ตวง ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุ ารเ ษตร
จานวน

40,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุเ ษตรตางๆ เชน ปุ๋ย จานพรวน จ บ
มุน วน ระชัง ยาป้ ง ันและ าจัดศัตรพืช นา า ป้ ง ัน
แ สพิษ วัสดุเพาะชา ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจาย
งบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์ม แถบบันทึ เสียง รื ภาพ รปสี รื ขาวดา ลาง ัด
ขยายภาพ ผาขาวสา รับเขียนป้าย ขาตั้ง ล ง ระเป๋าใส ล ง
ถายรป ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณ
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
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วัสดุเครื่ งแตง าย

จานวน

60,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ วัสดุเครื่ งแตง าย เชน ผาปิดจม ถุงมื ฯ
ลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุค มพิวเต ร์
จานวน

650,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

390,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

70,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

200,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาน้าประปา
คาบริ ารโทรศัพท์

จานวน

40,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่ สารและโทรคมนาคม

จานวน

80,000 บาท

รวม

4,725,200 บาท

รวม

4,387,200 บาท

รวม

4,387,200 บาท

เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

3,096,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

67,200 บาท

เพื่ จายเป็นคาโทรสาร คาเทเล ซ์ คาใชจายเ ี่ยว ับ ารใชระบบ
ินเต ร์เน็ต รวมถึง ินเต ร์เน็ต าร์ดและคาสื่ สาร ื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาสื่ สารตางๆ ที่ไมเขาลั ษณะรายจาย ื่นๆ ใน มวด
นี้ เป็นตน ฯลฯ
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่ จายเป็นคาต บแทนรายเดื นข งผบริ าร พนั งานเทศบาล
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เงินประจาตาแ นง

จานวน

121,200 บาท

เพื่ จายเป็นเงินประจาตาแ นงข งผบริ าร
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

998,400 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

104,400 บาท

รวม

338,000 บาท

รวม

130,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม
จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบาน
เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

108,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

48,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาน้าประปา
คาบริ ารโทรศัพท์

จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบริ ารโทรศัพท์
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คาบริ ารสื่ สารและโทรคมนาคม

จานวน

30,000 บาท

รวม

6,193,200 บาท

รวม

3,587,700 บาท

รวม

3,587,700 บาท

เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

2,190,800 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

1,372,900 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

24,000 บาท

รวม

2,605,500 บาท

รวม

103,000 บาท

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร

จานวน

40,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
คาเชาบาน

จานวน

48,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาโทรสาร คาเทเล ซ์ คาใชจายเ ี่ยว ับ ารใชระบบ
ินเต ร์เน็ต รวมถึง ินเต ร์เน็ต าร์ดและคาสื่ สาร ื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาสื่ สารตางๆ ที่ไมเขาลั ษณะรายจาย ื่นๆ ใน มวด
นี้ เป็นตน ฯลฯ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล
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ค่าใช้สอย

รวม

2,122,500 บาท

จานวน

117,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจางพนั งานทาความสะ าด าคารประจาศนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม าชีพผสง าย (ศพ ส.) เทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี จานวน 1 คน
คาจางยามรั ษาความปล ดภัย
จานวน

175,500 บาท

เพื่ จายเป็นคาจางยามรั ษาความปล ดภัยประจาศนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริม าชีพผสง าย (ศพ ส.) เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี จานวน 1 คน
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

จานวน

150,000 บาท

คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

จานวน

40,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน ฯลฯ
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม

จานวน

10,000 บาท

รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจางทาความสะ าด าคารศนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร คา
ใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

นา : 140/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:17

โครง ารขับเคลื่ นผนาเด็ และเยาวชนตามศาสตร์พระราชา

จานวน

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารขับเคลื่ นผนาเด็
และเยาวชนตามศาสตร์พระราชา โดยมีคาใชจายประ บ
ดวย คาใชจายเ ี่ยว ับ ารใชและต แตงสถานที่ฝึ บรม คา
ระเป๋า รื สิ่งที่ใชบรรจุเ สารสา รับผเขารับ ารฝึ บรม คา
ข งสมนาคุณใน ารดงาน คา า าร คา า ารวางและเครื่ ง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยา ร คาเชาที่พั คายานพา นะใน ารเดิน
ทางข งวิทยา ร คาไวนิลประชาสัมพันธ์ คาวัสดุสานั งาน คา
วัสดุค มพิวเต ร์ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจาง
เ มาบริ าร คาเชา ุป รณ์ตางๆ ใน ารฝึ บรม คาวัสดุเชื้
เพลิงและ ล ลื่น คาจางเ มารถบริ ารโดยสารปรับ า าศ คา
ยานพา นะใน ารเดินทาง และคาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจา
เป็นใน ารจัดทาโครง าร เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวยคาใชจายใน ารฝึ บรม และ ารเขารับ ารฝึ บรมข ง
เจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2557 แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 นา 260 ลาดับที่ 15
โครง ารบันทึ พิ ัดแผนที่ทางภมิศาสตร์ (GPS) ผรับเบี้ยผสง ายุ จานวน
และผพิ ารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนิน ารโครง ารบันทึ พิ ัดแผนที่
ทางภมิศาสตร์ (GPS) ผรับเบี้ยผสง ายุและผพิ ารเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี โดยมีคาใชจายประ บดวย คา า าร ลางวัน คา
า ารวางและเครื่ งดื่ม คาสมนาคุณวิทยา ร คาจาง
เ มาบริ าร คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุค มพิวเต ร์ คาเชาสถานที่
ประชุม คาป้ายไวนิล คาเชาเครื่ งเสียง คาเ สาร คาพิมพ์
เ สารและสิ่งพิมพ์ คาไวนิลประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ ุป รณ์สาธิต
และวัสดุจาเป็นต งใชใน ารฝึ บรม คาบริ ารสื่ สารและโทร
คมนาคม คา มายเลขโทรศัพท์ คาบริ าร ินเต ร์เน็ต คาบันทึ
ข มล คาจัดเ ็บข มล และคาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็น
ใน ารจัดทาโครง าร เป็นไปตามระเบียบ ระทรวง มาดไทย วา
ดวยคาใชจายใน ารฝึ บรมและเขารับ ารฝึ บรมข งเจา
นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
ารเบิ คาใชจายใน ารบริ ารงานข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 นา 32 ลาดับที่ 1

100,000 บาท

70,000 บาท

นา : 141/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:17

โครง ารพัฒนาศั ยภาพจิต าสาในชุมชน

จานวน

50,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารพัฒนาศั ยภาพจิต
าสาในชุมชน โดยมีคาใชจายประ บดวย คา า าร คา า าร
วางและเครื่ งดื่ม คาใชจายเ ี่ยว ับ ารใชและต แตงสถานที่ฝึ
บรม คาสมนาคุณวิทยา ร คายานพา นะใน ารเดินทางข ง
วิทยา ร คาเชาที่พั คาวัสดุฝึ บรม คาไวนิล คาวัสดุสานั
งาน คาวัสดุค มพิวเต ร์ คา ระเป๋า รื สิ่งที่ใชบรรจุเ สาร
สา รับผเขารับ ารฝึ บรม คาจางเ มาบริ าร และคาใชจาย
ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็นใน ารจัดทาโครง าร เป็นไปตาม
ระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ บรม และ
ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผน
พัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 นา 248 ลาดับที่ 4
โครง ารรณรงค์ป้ ง ันยาเสพติดในชุมชน
จานวน

80,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารรณรงค์ป้ ง ันยาเสพ
ติดในชุมชน โดยมีคาใชจายประ บดวย คาใชจายเ ี่ยว ับ าร
ใชและต แตงสถานที่ฝึ บรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิด ารฝึ
บรม คา ระเป๋า รื สิ่งที่ใชบรรจุเ สารสา รับผเขารับ ารฝึ
บรม คาข งสมนาคุณใน ารดงาน คา า าร คา า ารวางและ
เครื่ งดื่ม คาสมนาคุณวิทยา ร คาเชาที่พั คายานพา นะใน าร
เดินทางข งวิทยา ร คาไวนิลประชาสัมพันธ์/นิทรรศ ารผลงาน
พร มติดตั้ง คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุค มพิวเต ร์ คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร คาจางเ มาบริ าร คาเชา ุป รณ์ตางๆ ใน ารฝึ
บรม คาวัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น คาจางเ มารถบริ ารโดยสาร
ปรับ า าศ คาใชจายใน ารประ วด รื แขงขัน คาใชจายใน
ารจัด ารแขงขัน ี า และคาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็น
ใน ารจัดทาโครง าร เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวยคาใชจายใน ารฝึ บรม และ ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา
นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2557 และตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย ารเบิ คาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ี าและ
ารสงนั ี าเขารวมแขงขัน ี าข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น พ.ศ.2559 แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 นา 247 ลาดับที่ 3

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:17

โครง ารศนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม าชีพผสง ายุ (ศพ ส.) จานวน
เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารศนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริม าชีพผสง ายุ (ศพ ส.)เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี โดยมีคาใชจายประ บดวย คา ระเป๋า รื สิ่งที่ใชบรรจุ
เ สารสา รับผเขารับ ารฝึ บรม คาข งสมนาคุณใน ารด
งาน คา า าร คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยา ร คาเชาที่พั คาไวนิลประชาสัมพันธ์/นิทรรศ ารผลงาน
พร มติดตั้ง คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุค มพิวเต ร์ คาวัสดุงาน
บานงานครัว คาวัสดุเ ษตร คาจางเ มาบริ าร คาวัสดุเชื้ เพลิง
และ ล ลื่น คาจางเ มารถบริ ารโดยสารปรับ า าศ และคาใช
จาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็นใน ารจัดทาโครง ารเป็นไปตาม
ระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ บรม และ
ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2557 แผน
พัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561–2565 นา 259 ลาดับที่ 14
โครง ารสงเสริม ารใชจั รยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน
จานวน
ชุมชน
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนิน โครง ารสงเสริม ารใช
จั รยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน โดยมีคาใชจาย
ประ บดวย คาใชจายเ ี่ยว ับ ารใชและต แตงสถานที่ฝึ
บรม คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด ารฝึ บรม คาใชจายใน าร
ประ วด รื แขงขันตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ี าและ ารสงนั ี า เขา
รวม ารแขงขัน ี าข ง ปท.พ.ศ.2559 คา ระเป๋า รื สิ่งที่ใช
บรรจุเ สารสา รับผเขารับ ารฝึ บรม คา า าร คา า าร
วางและเครื่ งดื่ม คาสมนาคุณวิทยา ร คาไวนิลประชา
สัมพันธ์ คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุค มพิวเต ร์ คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร คาจางเ มาบริ าร คาวัสดุเชื้ เพลิงและ ล
ลื่น และคาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็นใน ารจัดทา
โครง าร เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย
ใน ารฝึ บรม และ ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท ง
ถิ่น พ.ศ.2557 แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 นา 258 ลาดับที่ 13

นา : 142/239

250,000 บาท

20,000 บาท

นา : 143/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:17

โครง ารสงเสริมคุณภาพชีวิตและศั ยภาพผสง ายุในชุมชน
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารสงเสริมคุณภาพชีวิต
และศั ยภาพผสง ายุในชุมชน โดยมีคาใชจายประ บดวย คา
ใชจายเ ี่ยว ับ ารใชและต แตงสถานที่ฝึ บรม คา ระเป๋า รื
สิ่งที่ใชบรรจุเ สารสา รับผเขารับ ารฝึ บรม คาข งสมนาคุณ
ใน ารดงาน คา า าร คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยา ร คาเชาที่พั คายานพา นะใน ารเดินทางข ง
วิทยา ร คาไวนิลประชาสัมพันธ์/นิทรรศ ารผลงานพร มติด
ตั้ง คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุค มพิวเต ร์ คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร คาวัสดุงานบานงานครัว คาวัสดุ ารเ ษตร คาจาง
เ มาบริ าร คาเชา ุป รณ์ตางๆ ใน ารฝึ บรม คาวัสดุเชื้
เพลิงและ ล ลื่น คาจางเ มารถบริ ารโดยสารปรับ า าศ คาใช
จายใน ารประ วด รื แขงขัน และคาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข ง
และจาเป็นใน ารจัดทาโครง าร เป็นไปตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ บรม และ ารเขารับ ารฝึ
บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัดแขงขัน ี า และ
ารสงนั ี าเขารวม ารแขงขัน ี าข ง ปท.พ.ศ. 2559 แผน
พัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 244 ลาดับที่ 1

จานวน

800,000 บาท

นา : 144/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:17

โครง ารสงเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็ และเยาวชน

จานวน

150,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารสงเสริมและพัฒนา
สวัสดิภาพเด็ และเยาวชน โดยมีคาใชจายประ บดวย คาใช
จายเ ี่ยว ับ ารใชและต แตงสถานที่ฝึ บรม คาใชจายในพิธี
เปิดและปิด ารฝึ บรม คา ระเป๋า รื สิ่งที่ใชบรรจุเ สาร
สา รับผเขารับ ารฝึ บรม คาข งสมนาคุณใน ารดงาน คา
า าร คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คาสมนาคุณวิทยา ร คาเชาที่
พั คายานพา นะใน ารเดินทางข งวิทยา ร คาไวนิลประชา
สัมพันธ์/นิทรรศ ารผลงานพร มติดตั้ง คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุ
ค มพิวเต ร์ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางเ มาบริ าร คา
เชา ุป รณ์ตางๆ ใน ารฝึ บรม คาวัสดุเชื้ เพลิงและ ล
ลื่น คาจางเ มารถบริ ารโดยสารปรับ า าศ รื คาพา นะใน
ารเดินทาง คาใชจายใน ารประ วด รื แขงขัน คาใชจายใน
ารจัด ารแขงขัน ี า และคาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็น
ใน ารจัดทาโครง าร เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวยคาใชจายใน ารฝึ บรม และ ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา
นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2557 และตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย ารเบิ คาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ี าและ
ารสงนั ี าเขารวมแขงขัน ี าข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น พ.ศ.2559 แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 นา 249 ลาดับที่ 5
โครง ารเสริมสรางพิทั ษ์สิทธิสวัสดิ ารผรับเบี้ยยังชีพ
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารเสริมสรางพิทั ษ์สิทธิ
สวัสดิ ารผรับเบี้ยยังชีพ โดยมีคาใชจายประ บดวย คาไวนิล คา
วัสดุโฆษณาและเผยแพร คาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็นใน
ารจัดทาโครง าร เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 และที่แ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 แผนพัฒนา
ท งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 นา 252 ลาดับที่ 8
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน

100,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชนครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสงเป็นตน าคารที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ

นา : 145/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:17

ค่าวัสดุ

รวม

380,000 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

80,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ล ดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบร เ ร์ สาย า าศ รื เสา
า าศสา รับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่ งวัด ระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุ สราง
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ สรางตางๆ เชน ิฐ ิน ดิน ทราย ปนซิ
เมนต์ เ ล็ ไมชนิดตางๆ ค น สิ่ว เลื่ ย ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
วัสดุยานพา นะและขนสง
จานวน

30,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น
เพื่ จายเป็นคาวัสดุน้ามันเชื้ เพลิงและ ล ลื่น เชน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน ถาน แ ส ุงตม น้ามัน ล ลื่น ฯลฯ ตาม ลั
ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น

จานวน

150,000 บาท

นา : 146/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:17

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์ม แถบบันทึ เสียง รื ภาพ รปสี รื ขาวดา ลาง ัด
ขยายภาพ ผาขาวสา รับเขียนป้าย ขาตั้ง ล ง ระเป๋าใส ล ง
ถายรป ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณ
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุ ี า
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ ี าตางๆ เชน ล ฟุตบ ล วงยาง ไมตี
ปิงป ง ไมแบดมินตัน ตะ ร น วีด นา ิ าจับเวลา ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุค มพิวเต ร์
จานวน

70,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุดนตรี
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุคน
ตรี ตางๆ เชน ฉิ่ง ฉาบ รับ ล ง ขลุย จะเขและ
ุป รณ์ โทน โ มง ขิม ช และยางสนช ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น

นา : 147/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:17

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

รวม

2,301,490 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,301,490 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,301,490 บาท

จานวน

38,030 บาท

เงิน ุด นุนรัฐวิสา ิจ
โครง ารขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน าญจนวิถีขางศนย์ฮ นดา
เพื่ จายเป็นคาติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 2x20
วัตต์ จานวน 4 ชุด, พาดสาย ลมิเนียม ุมฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่
นาตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จานวน 1 เสน ระยะทาง 110
เมตร ติดตั้งล ฟ้า จานวน 1 ชุด และติดตั้งโฟโตสวิตซ์ควบ
คุม จานวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 38,029.94 บาท
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496, เป็นไปตาม
นังสื ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
สิง าคม 2563 เรื่ ง ซั ซ มแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยเงิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
) ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13
นา 1 ลาดับที่ 1

นา : 148/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:17

โครง ารขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนคล งฉนา และซ ยย ย

จานวน

783,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาติดตั้ง ม แปลงระบบ ระบบ 1 เฟส 19,000460/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเ . จานวน 1 เครื่ ง พร ม
ุป รณ์ป้ ง ันดานแรงสงครบชุด, ปั เสาค น รีต ัด
แรง ขนาด 9 เมตร จานวน 20 ตน, พาดสาย ลมิเนียม ุมฉนวนพี
วีซี. ขนาดพื้นที่ นาตัด 50 ตารางมิลลิเมตร จานวน 1 เสน ระยะ
ทาง 1,080 เมตร, พาดสาย ลมิเนียม ุมฉนวนพีวีซี. ขนาดพื้นที่
นาตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จานวน 1 เสน ระยะทาง 2,120
เมตร, ติดตั้งชุดโคมไฟถนนจานวน 32 ชุด และติดตั้งสวิทย์ควบ
คุมจานวน 2 ชุดและติดตั้งล ฟ้าจานวน 5 ชุด เป็นเงินทั้ง
สิ้น 782,991.76 บาท
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496, เป็นไปตาม
นังสื ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
สิง าคม 2563 เรื่ ง ซั ซ มแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยเงิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 นา 1 ลาดับที่ 1
โครง ารขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเ ษม 47 แย ขวาแร
จานวน

97,830 บาท

เพื่ จายเป็นคาติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 2x20
วัตต์ จานวน 13 ชุด พาดสาย ลมิเนียม ุมฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่
นาตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จานวน 1 เสน ระยะทาง 420
เมตร และติดตั้งล ฟ้า จานวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 97,822.61
บาท
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นไปตาม
นังสื ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
สิง าคม 2563 เรื่ ง ซั ซ มแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยเงิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
) ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13
นา 1 ลาดับที่ 1

นา : 149/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:17

โครง ารขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนด นน 31 ลังโรงซี ิ๊ว

จานวน

เพื่ จายเป็นคาปั เสาค น รีต ัดแรง ขนาด 9 เมตร จานวน 2
ตน พาดสาย ลมิเนียม ุมฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่ นาตัด 50
ตารางมิลลิเมตร จานวน 1 เสน ระยะทาง 205 เมตร, ติดตั้งโคม
ไฟถนน LED ขนาด 2x20 วัตต์ จานวน 7 ชุด, พาดสาย ลมิเนียม
ุมฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่ นาตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จานวน 1
เสน ระยะทาง 205 เมตรและติดตั้งล ฟ้า จานวน 2 ชุด เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 79,234.57 บาท
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496, เป็นไปตาม
นังสื ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
สิง าคม 2563 เรื่ ง ซั ซ มแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยเงิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563) ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 นา 1 ลาดับที่ 1
โครง ารขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนด นน 36 ลังตลาดด น จานวน
น
เพื่ จายเป็นคาปั เสาค น รีต ัดแรง ขนาด 9 เมตร จานวน 3
ตน, พาดสาย ลมิเนียม ุมฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่ นาตัด 50
ตารางมิลลิเมตร จานวน 1 เสน ระยะทาง 90 เมตร, ติดตั้งโคม
ไฟถนน LED ขนาด 2x20 วัตต์ จานวน 3 ชุด, พาดสาย ลมิเนียม
ุมฉนวนพีวีซี. ขนาดพื้นที่ นาตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จานวน 1
เสน ระยะทาง 90 เมตร และติดตั้งล ฟ้า จานวน 1 ชุด เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 43,738.39 บาท
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496, เป็นไปตาม
นังสื ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
สิง าคม 2563 เรื่ ง ซั ซ มแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยเงิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
) ปรา ฏในแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 นา 2 ลาดับที่ 1

79,240 บาท

43,740 บาท

นา : 150/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:17

โครง ารขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนประชารัฐ 9/1

จานวน

95,940 บาท

เพื่ จายเป็นคาปั เสาค น รีต ัดแรง ขนาด 9 เมตร จานวน 7
ตน, พาดสาย ลมิเนียม ุมฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่ นาตัด 50
ตารางมิลลิเมตร จานวน 1 เสน ระยะทาง 170 เมตร, ติดตั้งโคม
ไฟถนน LED ขนาด 2x20 วัตต์ จานวน 7 ชุด, พาดสาย ลมิ
เนียม ุมฉนวนพีวีซี. ขนาดพื้นที่ นาตัด 25 ตาราง
มิลลิเมตร จานวน 1 เสน ระยะทาง 170 เมตรและติดตั้งล
ฟ้า จานวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 95,936.20 บาท
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496, เป็นไปตาม
นังสื ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
สิง าคม 2563 เรื่ ง ซั ซ มแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยเงิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
) ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13
นา 1 ลาดับที่ 1
โครง ารขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพ ขุนทะเล 22
จานวน

101,690 บาท

เพื่ จายเป็นคาติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 2x20
วัตต์ จานวน 14 ชุด และพาดสาย ลมิเนียม ุมฉนวนพีวีซี.ขนาด
พื้นที่ นาตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จานวน 1 เสน ระยะทาง 400
เมตร, ติดตั้งล ฟ้า จานวน 2 ชุด และติดตั้งโฟโตสวิตซ์ควบ
คุม จานวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 101,685.31 บาท
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496, เป็นไปตาม
นังสื ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
สิง าคม 2563 เรื่ ง ซั ซ มแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยเงิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
) ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13
นา 2 ลาดับที่ 1

นา : 151/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:17

โครง ารขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเลี่ยงเมื งทางเขาโรงเรียน
สุราษฎร์ธานี 2 (รานสลั ิน)

จานวน

เพื่ จายเป็นคาติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 2x20
วัตต์ จานวน 9 ชุด และพาดสาย ลมิเนียม ุมฉนวนพีวีซี.ขนาด
พื้นที่ นาตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จานวน 1 เสน ระยะทาง 225
เมตร, ติดตั้งล ฟ้า จานวน 1 ชุด และติดตั้งโฟโตสวิตซ์ควบ
คุม จานวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 61,819.25 บาท
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496, เป็นไปตาม
นังสื ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
สิง าคม 2563 เรื่ ง ซั ซ มแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยเงิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
) ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13
นา 2 ลาดับที่ 1
โครง ารขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนวัดโพธิ 31 ซ ย 6 แย ซาย จานวน
2
เพื่ จายเป็นคาติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 2x20
วัตต์ จานวน 12 ชุด และพาดสาย ลมิเนียม ุมฉนวนพีวีซี.ขนาด
พื้นที่ นาตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จานวน 1 เสน ระยะทาง 310
เมตร และติดตั้งล ฟ้า จานวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 81,598.20
บาท
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496, เป็นไปตาม
นังสื ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
สิง าคม 2563 เรื่ ง ซั ซ มแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยเงิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น พ.ศ.2559และที่แ ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
) ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13
นา 1 ลาดับที่ 1

61,820 บาท

81,600 บาท

นา : 152/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:17

โครง ารขยายเขตระบบจา นายเพื่ จาย ระแสไฟฟ้าและ ม
แปลงไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเ ใ าคารวัสดุ ซ ยโ เตง ตาบลวัด
ประด าเภ เมื ง จัง วัดสุราษฎร์ธานี
เพื่ ขยายเขตระบบจา นายเพื่ จาย ระแสไฟฟ้าใ าคารวัสดุ
ซ ยโ เตง ตาบลวัดประด าเภ เมื ง จัง วัดสุราษฎร์ธานี
ประ บดวย
- ปั เสาค น รีต ัดแรง ขนาด 12.20 เมตร จานวน 1 ตน, พาด
สายเคเบิ้ล า าศ ขนาดพื้นที่ นาตัด 50 ตารางมิลลิเมตร 3
เสน ระยะทาง 23 เมตร และเทค น รีตโคนเสา จานวน 1 ชุด
- ปั เสาค น รีต ัดแรงขนาด 12.20 เมตร จานวน 3 ตน, พาด
สายเคเบิ้ล า าศ ขนาดพื้นที่ นาตัด 50 ตารางมิลลิเมตร 3
เสน ระยะทาง 52 เมตร, ติดตั้งดร็ ฟเ าท์ฟิวส์คัทเ าท์ 33 เค
วี จานวน 3 ชุด, ติดตั้ง ยึดโยงแรงสง จานวน 1 ชุด และเท
ค น รีตโคนเสา จานวน 2 ชุด
- ติดตั้ง ม แปลง ระบบ 3 เฟส 33,000 – 400/230
โวลท์ ขนาด 250 เควีเ . จานวน 1 เครื่ ง พร ม ุป รณ์ป้ ง ัน
ดานแรงสงครบชุด
- ปั เสาค น รีต ัดแรงขนาด 9 เมตร จานวน 9 ตน,พาดสาย ล
มิเนียม ุมฉนวน พีวีซี. ขนาดพื้นที่ นาตัด 95 ตาราง
มิลลิเมตร จานวน 4 เสน ระยะทาง 190 เมตร, ติดตั้งล ฟ้าแรงต่า
ระบบ 3 เฟส 4 สาย จานวน 3 ชุด ราวด์ลงดิน จานวน 3
ชุด และเทค น รีตโคนเสา จานวน 3 ชุด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แ ไขถึงฉบับที่ 14
พ.ศ. 2562, ระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยเงิน ุด นุนข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ. 2559 และแ ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.25612565 ฉบับแ ไข ครั้งที่ 13
งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น
เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น

จานวน

918,600 บาท

รวม

11,282,200 บาท

รวม

7,878,600 บาท

รวม

7,878,600 บาท

จานวน

725,600 บาท

นา : 153/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:17

คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

6,369,600 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

783,400 บาท

รวม

3,403,600 บาท

รวม

369,600 บาท

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร

จานวน

300,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
คาเชาบาน

จานวน

60,000 บาท

จานวน

9,600 บาท

รวม

674,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเชาทรัพย์สินสา รับใชใน ารปฏิบัติ
งาน เชน เครื่ งถายเ สาร เครื่ งค มพิวเต ร์ เครื่ งพิมพ์ ฯลฯ
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
จานวน

80,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาเชาทรัพย์สิน

เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร คา
ใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น

นา : 154/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:17

รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

จานวน

8,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม
จานวน

2,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
คาบารุงรั ษาและซ มแซม

จานวน

500,000 บาท

รวม

2,010,000 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

40,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ล ดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบร เ ร์ สาย า าศ รื เสา
า าศสา รับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่ งวัด ระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

80,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชนครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง าคารที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ
ค่าวัสดุ

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
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วัสดุ สราง

จานวน

400,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ สรางตางๆ เชน ิฐ ิน ดิน ทราย ปนซิ
เมนต์ เ ล็ ไมชนิดตางๆ ค น สิ่ว เลื่ ย ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
วัสดุยานพา นะและขนสง
จานวน

200,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น

จานวน

700,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุน้ามันเชื้ เพลิงและ ล ลื่น เชน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน ถาน แ ส ุงตม น้ามัน ล ลื่น ฯลฯ ตาม ลั
ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ เชน ชุดเครื่ งมื
ผาตัด ที่วาง รวยแ ว สาลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แ ล ฮ ล์ เบา ล ด ระบ ตวง ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุ ารเ ษตร
จานวน

500,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุเ ษตรตางๆ เชน ปุ๋ย จานพรวน จ บ
มุน วน ระชัง ยาป้ ง ันและ าจัดศัตรพืช นา า ป้ ง ัน
แ สพิษ วัสดุเพาะชา ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจาย
งบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์ม แถบบันทึ เสียง รื ภาพ รปสี รื ขาวดา ลาง ัด
ขยายภาพ ผาขาวสา รับเขียนป้าย ขาตั้ง ล ง ระเป๋าใส ล ง
ถายรป ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณ
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
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วัสดุเครื่ งแตง าย

จานวน

50,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ วัสดุเครื่ งแตง าย เชน ผาปิดจม ถุงมื ฯ
ลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุสารวจ
จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ วัสดุสารวจ เชน บันได ลมิเนียม เครื่ งมื
แ ะสลั เครื่ งมื ดึงสายโทรศัพท์ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

350,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

150,000 บาท

เพื่ จายเป็นคา ระแสไฟฟ้าสา รับสวนสาธารณะสวน ลวง ร
.9 และ าคารฝ่ายสงเสริม ารเ ษตร
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

200,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาน้าประปาสา รับสวนสาธารณะสวน ลวง ร
.9 สวนสาธารณะบ โฉล สวนสาธารณะศรีตาปี สวนสาธารณะ
บึงขุนทะเล
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร

รวม 141,957,140 บาท
รวม

39,549,340 บาท

รวม

39,549,340 บาท

เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

4,105,900 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น
- สานั ชาง เป็นเงิน 2,174,600 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 1,931,300 บาท
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

42,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนรายเดื นข งผบริ าร พนั งานเทศบาล
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม
เงินประจาตาแ นง
จานวน

18,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่ จายเป็นเงินประจาตาแ นงข งผบริ าร
- สานั ชาง
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คาจางล จางประจา

จานวน

1,643,400 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ข งล จางประจา

จานวน

30,240 บาท

เพื่ จายเป็นคาเงินเพิ่มพิเศษสา รับล จางประจา
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

30,530,600 บาท

จานวน

3,179,200 บาท

รวม

75,874,800 บาท

รวม

9,408,600 บาท

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร

จานวน

9,314,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
- สานั ชาง เป็นเงิน 378,000 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 8,936,000 บาท
คาเชาบาน

จานวน

60,000 บาท

จานวน

34,600 บาท

เพื่ จายเป็นคาจางล จางประจา พร มทั้งเงินปรับปรุงคาจาง
- สานั ชาง เป็นเงิน 496,800 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 1,146,600 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
- สานั ชาง เป็นเงิน 2,441,300 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 28,089,300 บาท
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง
เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง
- สานั ชาง เป็นเงิน 183,300 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 2,995,900 บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล
- สานั ชาง เป็นเงิน 29,800 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 4,800 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

49,452,500 บาท

จานวน

26,564,500 บาท

จานวน

6,087,500 บาท

เพื่ จายเป็นคาจางขนยายมลฝ ยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ไป าจัดในพื้นที่ บต.ทาโรงชาง
- สานั ชาง
คาจางเ มาบุคคลภายน วาดขยะ
จานวน

7,400,500 บาท

รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คา าจัดขยะมลฝ ย
เพื่ จายเป็นคาใชจายสา รับ าร าจัดมลฝ ยข งเทศบาลฯ ใน
พื้นที่ งค์ ารบริ ารสวนตาบลทาโรงชาง
-สานั ชาง เป็นเงิน 26,564,500 บาท
คาขนยายขยะมลฝ ย

เพื่ จายเป็นคาจางบุคคลภายน วาดขยะในเขตเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี จานวน 55 คน
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม
คาเชาทรัพย์สิน

จานวน

216,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเชาทรัพย์สินสา รับใชใน ารปฏิบัติ
งาน เชน เครื่ งถายเ สาร เครื่ งค มพิวเต ร์ เครื่ งพิมพ์ ฯลฯ
- สานั ชาง เป็นเงิน 72,000 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 144,000 บาท
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
จานวน

1,510,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้ง ล ง
สัญญาณ GPS คาจางเ มาบริ าร คาใชจายใน าร ติดตั้ง
โทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทราย
จายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
- สานั ชาง เป็นเงิน 600,000 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 910,000 บาท
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รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

จานวน

44,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- สานั ชาง เป็นเงิน 15,000 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 29,000 บาท
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม
จานวน

11,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
- สานั ชาง เป็นเงิน 4,000 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 7,000 บาท
คาสินไ มทดแทน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาสินไ มทดแทน สา รับความเสีย ายแ ราง าย
และชีวิต รื สญ ายแ ทรัพย์สิน เชน คาใชจายที่ผเสีย ายต ง
เสียไปเป็นคารั ษาพยาบาล รื คาขาดประโยชน์ทามา าไดใน
ระ วางเจ็บป่วย เป็นตน
- สานั ชาง

จานวน
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โครง ารจัด ารขยะในชุมชน

จานวน

300,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง าร ารจัด ารขยะใน
ชุมชน โดยมีคาใชจายประ บดวย คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุงาน
บานงานครัว คาวัสดุ สราง คาวัสดุค มพิวเต ร์ คาวัสดุ าร
เ ษตร
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุวิทยาศาสตร์ รื าร
แพทย์ คาวัสดุเครื่ งแตง าย คา า าร คา า ารวางและเครื่ ง
ดื่ม คาต บแทนวิทยา ร คาจางเ มาบริ าร คา ระเป๋าใส
เ สาร และ ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็น
- เป็นไปตามประ าศ ระทรวงม าดไทย เรื่ ง ารจัด ารมล
ฝ ย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารใชจายใน
าร ฝึ บรมข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 นา 207
ลาดับที่ 1
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน

7,309,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชน ครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง าคารที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ
- สานั ชาง เป็นเงิน 2,979,000 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 4,330,000 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
- สานั ชาง เป็นเงิน 18,000 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 132,000 บาท

รวม

16,690,700 บาท

จานวน

150,000 บาท
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

30,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ล ดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบร เ ร์ สาย า าศ รื เสา
า าศสา รับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่ งวัด ระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
- สานั ชาง เป็นเงิน 10,000 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 20,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

1,000,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
- สานั ชาง เป็นเงิน 27,000 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 973,000 บาท
วัสดุ สราง
จานวน

50,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ สรางตางๆ เชน ิฐ ิน ดิน ทราย ปนซิ
เมนต์ เ ล็ ไมชนิดตางๆ ค น สิ่ว เลื่ ย ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
- สานั ชาง เป็นเงิน 20,000 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 30,000 บาท
วัสดุยานพา นะและขนสง
จานวน

1,384,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
- สานั ชาง เป็นเงิน 270,000 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 1,114,000 บาท
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วัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น

จานวน

13,059,700 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุน้ามันเชื้ เพลิงและ ล ลื่น เชน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน ถาน แ ส ุงตม น้ามัน ล ลื่น ฯลฯ ตาม ลั
ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น
- สานั ชาง เป็นเงิน 829,700 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 12,230,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์
จานวน

101,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ เชน ชุดเครื่ งมื
ผาตัด ที่วาง รวยแ ว สาลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แ ล ฮ ล์ เบา ล ด ระบ ตวง ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
- สานั ชาง เป็นเงิน 1,000 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 100,000 บาท
วัสดุ ารเ ษตร
จานวน

56,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุเ ษตรตางๆ เชน ปุ๋ย จานพรวน จ บ
มุน วน ระชัง ยาป้ ง ันและ าจัดศัตรพืช นา า ป้ ง ัน
แ สพิษ วัสดุเพาะชา ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจาย
งบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
- สานั ชาง เป็นเงิน 5,000 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 51,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์ม แถบบันทึ เสียง รื ภาพ รปสี รื ขาวดา ลาง ัด
ขยายภาพ ผาขาวสา รับเขียนป้าย ขาตั้ง ล ง ระเป๋าใส ล ง
ถายรป ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณ
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
- สานั ชาง เป็นเงิน 1,000 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 9,000 บาท
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วัสดุเครื่ งแตง าย

จานวน

768,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ วัสดุเครื่ งแตง าย เชน ผาปิดจม ถุงมื ฯ
ลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น
- สานั ชาง เป็นเงิน 18,000 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 750,000 บาท
วัสดุค มพิวเต ร์
จานวน

52,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
- สานั ชาง เป็นเงิน 8,000 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 44,000 บาท
วัสดุ ื่น
จานวน

30,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ ื่นที่ไมเขาพว ับวัสดุใดๆ เชน มิเต ร์
น้า ไฟฟ้า ัวเชื่ มแ ส สม เรื ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

323,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

130,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาไฟฟ้า
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาน้าประปา
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม
คาบริ ารโทรศัพท์

จานวน

3,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบริ ารโทรศัพท์
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม
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คาบริ ารสื่ สารและโทรคมนาคม

จานวน

170,000 บาท

รวม

26,533,000 บาท

รวม

26,533,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ รถยนต์บรรทุ ขยะติดเชื้ ตัวรถชนิด 4
ล เครื่ งยนต์ดีเซล 4 จัง วะ าลังเครื่ งยนต์ไมน ย วา 110
ิโลวัตต์ ต นทายติดตั้งต งเย็น สามารถควบคุม ุณ ภมิได ย
ที่ 10 งศาเซลเซียส รื ต่า วา จานวน 1 คัน สา รับใชใน าร
ปฏิบัติงาน งานจัดเ ็บมลฝ ยและสิ่งปฏิ ล (ราคาในท ง
ถิ่น เนื่ งจา ไมมี า นดไวในมาตรฐานครุภัณฑ์) ตามแผนพัฒนา
ท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 104 ลาดับที่ 5
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม
รถยนต์บรรทุ ขยะมลฝ ยแบบถังค นเทนเน ร์
จานวน

4,500,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบริ ารสื่ สารและโทรคมนาคม คาเทเล ซ์ คาใช
จายเ ี่ยว ับ ารใชระบบ ินเต ร์เน็ต รวมถึง ินเต ร์เน็ต าร์ด
และคาบริ ารสื่ สาร ื่นๆ เชน คาเคเบิลทีวี คาบริ ารระบบ
บันทึ ข มล ารเดินทางข งรถ (GPS) เป็นตน
- สานั ชาง เป็นเงิน 20,000 บาท
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม เป็นเงิน 150,000 บาท
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
รถยนต์บรรทุ ขยะติดเชื้

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ รถยนต์บรรทุ ขยะมลฝ ยแบบถัง
ค นเทนเน ร์ ตัวรถชนิด 6 ล เครื่ งยนต์ไมน ย วา 210 แรง
มา ต นทายติดตั้งชุดย ภาชนะร งรับมลฝ ยทางานดวยระบบ
ไฮโดรลิ พร มภาชนะร งรับมลฝ ย ไมน ย วา 8 ลบ.ม
. จานวน 1 คัน สา รับใชใน ารปฏิบัติงาน งานจัดเ ็บมลฝ ย
และสิ่งปฏิ ล (ราคาในท งถิ่น เนื่ งจา ไมมี า นดไวใน
มาตรฐานครุภัณฑ์) ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 13 นา 104 ลาดับที6่
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม
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รถยนต์บรรทุ มลฝ ยแบบข เ ี่ยวถัง

จานวน

9,000,000 บาท

จานวน

4,733,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ รถยนต์บรรทุ มลฝ ยแบบข เ ี่ยวถังตัวรถ
ชนิด 6 ล เครื่ งยนต์ดีเซล 4 สบ 4 จัง วะ าลังแรงมาสงสุดไม
น ย วา 130 แรงมา ต นทาย ลังเ ๋ง ติดตั้งข เ ี่ยวขึ้นตัวรถ
และย เท ดานทายมีถังบรรจุมลฝ ยแบบข เ ี่ยว ความจุไมน ย
วา 6 ลบ.ม. จานวน 3 คัน คันละ 3,000,000 บาท สา รับใชใน
ารปฏิบัติงาน งานจัดเ ็บมลฝ ยและสิ่งปฏิ ล (ราคาในท ง
ถิ่น เนื่ งจา ไมมี า นดไวในมาตรฐานครุภัณฑ์) ตามแผนพัฒนา
ท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 103 ลาดับที่ 1
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม
ครุภัณฑ์ สราง
รถขุดไฮดร ลิ ตีนตะขาบ
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ รถขุดไฮดร ลิ ตีน
ตะขาบ (Hydraulic Excavator) มุนไดร บตัวขนาด 150 แรง
มา ความจุบุง ี๋ไมน ย วา 0.9 ล บาศ ์เมตร ระบบขับเคลื่ น
แบบ Hydrostatic รื Hydraulic ตีนตะขาบแตละขางสามารถ
ขับเคลื่ น ิสระไดน้า นั ใชงานไมน ย วา 19,500
ิโล รัม จานวน 1 คัน (ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563) ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.25612565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 94 ลาดับที่ 31
- สานั ชาง
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ครุภัณฑ์ ื่น
ถังขยะค นเทนเน ร์

จานวน

4,400,000 บาท

1. ถังขยะค นเทนเน ร์ ขนาดความจุไมน ย วา 8 ลบ.ม.
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ ถังขยะค นเทนเน ร์ ขนาดความจุไมน ย
วา 8 ลบ.ม. ฝาถังสามารถเปิดเ งไดเมื่ ปลดล็ คโดยไมต งย
พื้น ตัวถังสรางดวยเ ล็ แผน ยางดี สวนพื้น นาไมน ย วา 4.5
มิลลิเมตร ดานขาง นาไมน ย วา 3 มิลลิเมตรฝาถัง นาไม
น ย วา 2 มิลลิเมตร จานวน 10 ถัง ถังละ 250,000 บาท เป็น
เงิน 2,500,000 บาท (ราคาในท งถิ่น เนื่ งจา ไมมี า นดไวใน
มาตรฐานครุภัณฑ์)
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม
2. ถังขยะค นเทนเน ร์ ขนาดความจุไมน ย วา 4 ลบ.ม
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ ถังขยะค นเทนเน ร์ ขนาดความจุไมน ย
วา 4 ลบ.ม. ฝาถังสามารถเปิดเ งไดเมื่ ปลดล็ คโดยไมต งย
พื้น ตัวถังสรางดวยเ ล็ แผน ยางดี สวนพื้น นาไมน ย วา 4.5
มิลลิเมตร ดานขาง นาไมน ย วา 3 มิลลิเมตรฝาถัง นาไม
น ย วา 2 มิลลิเมตร จานวน 10 ถัง ถังละ 190,000 บาท เป็น
เงิน 1,900,000 บาท สา รับใชใน ารปฏิบัติงาน งานจัดเ ็บมล
ฝ ยและสิ่งปฏิ ล (ราคาในท งถิ่น เนื่ งจา ไมมี า นดไวใน
มาตรฐานครุภัณฑ์) ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 13 นา 103 ลาดับที่ 3-4
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม
ถังบรรจุมลฝ ยแบบข เ ี่ยว
จานวน

1,900,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ ถังบรรจุมลฝ ยแบบข เ ี่ยวความจุไมน ย
วา 6 ลบ.ม. สวนพื้นมีความ นาไมน ย วา 4.5 มิลลิเมตร ผนัง
ดานขาง มีความ นาไมน ย วา 3 มิลลิเมตรผนังดาน นา-ดาน
ทาย มีความ นาไมน ย วา 3 มิลลิเมตร
ดานทายข งถังมีประตบานเปิด-ปิด เพื่ ถายเทมลฝ ย จา
ถัง จานวน 10 ถัง ถังละ 190,000 บาท สา รับใชใน ารปฏิบัติ
งาน งานจัดเ ็บมลฝ ยและสิ่งปฏิ ล (ราคาในท งถิ่น เนื่ งจา
ไมมี า นดไวในมาตรฐานครุภัณฑ์) ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 103 ลาดับที่ 2
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม
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งานบาบัดน้าเสีย

รวม

42,873,900 บาท

งบบุคลากร

รวม

11,093,300 บาท

รวม

11,093,300 บาท

เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

2,696,600 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

67,200 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนรายเดื นข งผบริ าร พนั งานเทศบาล
เงินประจาตาแ นง
จานวน

85,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่ จายเป็นเงินประจาตาแ นงข งผบริ าร
คาจางล จางประจา

จานวน

472,300 บาท

เพื่ จายเป็นคาจางล จางประจา พร มทั้งเงินปรับปรุงคาจาง
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

7,308,900 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

463,100 บาท

รวม

8,547,600 บาท

รวม

526,600 บาท

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร

จานวน

300,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
คาเชาบาน

จานวน

192,000 บาท

จานวน

34,600 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล

นา : 168/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

ค่าใช้สอย

รวม

4,668,000 บาท

จานวน

174,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเชาทรัพย์สินสา รับใชใน ารปฏิบัติ
งาน เชน เครื่ งถายเ สาร เครื่ งค มพิวเต ร์ เครื่ งพิมพ์ ฯลฯ
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
จานวน

200,000 บาท

รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาเชาทรัพย์สิน

เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร คา
ใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

จานวน

16,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม
จานวน

4,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
คาสินไ มทดแทน
เพื่ จายเป็นคาสินไ มทดแทน สา รับความเสีย ายแ ราง าย
และชีวิต รื สญ ายแ ทรัพย์สิน เชน คาใชจายที่ผเสีย ายต ง
เสียไปเป็นคารั ษาพยาบาล รื คาขาดประโยชน์ทามา าไดใน
ระ วางเจ็บป่วย เป็นตน

จานวน

20,000 บาท
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คาบารุงรั ษาและซ มแซม

จานวน

4,254,000 บาท

รวม

3,308,000 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

45,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

9,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ล ดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบร เ ร์ สาย า าศ รื เสา
า าศสา รับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่ งวัด ระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุ สราง
จานวน

800,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ สรางตางๆ เชน ิฐ ิน ดิน ทราย ปนซิ
เมนต์ เ ล็ ไมชนิดตางๆ ค น สิ่ว เลื่ ย ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
วัสดุยานพา นะและขนสง
จานวน

340,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชนครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง าคารที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ
ค่าวัสดุ

เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
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วัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น

จานวน

2,000,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุน้ามันเชื้ เพลิงและ ล ลื่น เชน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน ถาน แ ส ุงตม น้ามัน ล ลื่น ฯลฯ ตาม ลั
ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์
จานวน

15,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ เชน ชุดเครื่ งมื
ผาตัด ที่วาง รวยแ ว สาลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แ ล ฮ ล์ เบา ล ด ระบ ตวง ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน

1,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์ม แถบบันทึ เสียง รื ภาพ รปสี รื ขาวดา ลาง ัด
ขยายภาพ ผาขาวสา รับเขียนป้าย ขาตั้ง ล ง ระเป๋าใส ล ง
ถายรป ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณ
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุเครื่ งแตง าย
จานวน

27,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ วัสดุเครื่ งแตง าย เชน ผาปิดจม ถุงมื ฯ
ลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุค มพิวเต ร์
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุสารวจ
จานวน

1,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ วัสดุสารวจ เชน บันได ลมิเนียม เครื่ งมื
แ ะสลั เครื่ งมื ดึงสายโทรศัพท์ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
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วัสดุ ื่น

จานวน

50,000 บาท

รวม

45,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคา ระแสไฟฟ้าสา รับระบบน้าเสียขางศาล
เยาวชน สถานที่ าจัดขยะมลฝ ย โครง าร สรางระบบป้ ง ัน
น้าทวมพื้นที่ชุมชนเมื งสุราษฎร์ธานี (ประตระบายน้าบางใ ญ)
คาบริ ารสื่ สารและโทรคมนาคม
จานวน

35,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ ื่นที่ไมเขาพว ับวัสดุใดๆ เชน มิเต ร์
น้า ไฟฟ้า ัวเชื่ มแ ส สม เรื ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

เพื่ จายเป็นคาบริ ารสื่ สารและโทรคมนาคม คาเทเล ซ์ คาใช
จายเ ี่ยว ับ ารใชระบบ ินเต ร์เน็ต รวมถึง ินเต ร์เน็ต าร์ด
และคาบริ ารสื่ สาร ื่นๆ เชน คาเคเบิลทีวี คาบริ ารระบบ
บันทึ ข มล ารเดินทางข งรถ (GPS) เป็นตน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

23,233,000 บาท

รวม

23,233,000 บาท

จานวน

12,000,000 บาท

ครุภัณฑ์ สราง
เครื่ งจั ร ลชุดเรื ขุดล แ ลงน้าและ าจัดวัชพืช
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ ครุภัณฑ์เครื่ งจั ร ลชุดเรื ขุดล แ ลงน้า
และ าจัดวัชพืช ประ บดวยตัวรถขุดไฮดร ลิ แบบตีน
ตะขาบ (Hydraulic Excavator) มุนไดร บตัว ระยะขุดไดไ ล
ไมน ย วา 15 เมตร ระยะขุดไดลึ ไมน ย วา 11 เมตร ขนาด
ไมน ย วา 150 แรงมา และเรื สา รับใชบรรทุ รถขุดไฮดร ลิ
ตีนตะขาบ เป็นเรื แบบพ นทนค (Pontoon)
ขนาด 6 เมตร x 12 เมตร รับน้า นั ไดไมน ย
วา 25 ตัน จานวน 1 ชุด (เป็นราคาท งถิ่นเนื่ งจา เป็นราย าร
ไมปรา ฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563 เพื่ ความ
เ มาะสมใน ารใชงาน ประ ยัด คุมคา จึงใชราคาท งถิ่น) ตาม
แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 นา 94 ลาดับที่ 32
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รถขุดไฮดร ลิ ตีนตะขาบ

จานวน

4,733,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ รถขุดไฮดร ลิ ตีน
ตะขาบ (Hydraulic Excavator) มุนไดร บตัวขนาด 150 แรง
มา ความจุบุง ี๋ไมน ย วา 0.9 ล บาศ ์เมตร ระบบขับเคลื่ น
แบบ Hydrostatic รื Hydraulic ตีนตะขาบแตละขางสามารถ
ขับเคลื่ น ิสระได น้า นั ใชงานไมน ย
วา 19,500 ิโล รัม จานวน 1 คัน (ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563) ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 97 ลาดับที่ 38
รถขุดไฮดร ลิ ล ยาง
จานวน

6,500,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ รถขุดไฮดร ลิ ล ยาง มี าลังเครื่ งยนต์ ไม
น ย วา 120 แรงมา น้า นั ใชงาน ไมน ย
วา 13,000 ิโล รัม งพนั งานขับติด ระจ ร บดาน พร ม
ติดตั้งระบบปรับ า าศ จานวน 1 คัน (ราคาน เ นื บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563 เพื่ ความเ มาะสมใน ารใช
งาน ประ ยัด คุมคา จึงใชราคาท งถิ่น) ตามแผนพัฒนาท ง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 97 ลาดับที่ 39
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

14,376,100 บาท

รวม

4,751,100 บาท

รวม

4,751,100 บาท

เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

2,873,600 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

1,829,500 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

48,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง

นา : 173/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

งบดาเนินงาน

รวม

4,270,000 บาท

รวม

85,000 บาท

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร

จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
คาเชาบาน

จานวน

60,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

4,010,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม
จานวน

4,000 บาท

ค่าตอบแทน

เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร คา
ใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

นา : 174/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง ารประ วดชุมชนเขมแข็ง

จานวน

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารประ วดชุมชนเขม
แข็ง โดยมีคาใชจายประ บดวย คา า าร คา า ารวางและ
เครื่ งดื่ม คาไวนิล คาป้ายผา คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุ
ค มพิวเต ร์ คาเ ียรติบัตรพร ม ร บ คาโล คาต บแทนคณะ
รรม ารตัดสิน คาสมนาคุณวิทยา ร คาที่พั คาจาง
เ มาบริ าร คาจางเ มารถ โดยสารปรับ า าศ คาพา นะ คา
น้ามันเชื้ เพลิงและวัสดุ ล ลื่น และคาใชจาย ื่นๆที่เ ี่ยวข งและ
จาเป็นใน ารจัดทาโครง าร เป็นไปตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ บรม และ ารเขารับ ารฝึ
บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ารเบิ จายเงินต บแทน ารปฏิบัติงานน
เวลาราช ารข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผน
พัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 339 ลาดับที่ 198
โครง ารฝึ บรมสงเสริม าชีพผวางงานตาม ลั ปรัชญาเศรษฐ ิจ จานวน
พ เพียง
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนิน โครง ารฝึ บรมสงเสริม
าชีพผวางงานตาม ลั ปรัชญาเศรษฐ ิจพ เพียง โดยมีคาใชจาย
ประ บดวย คาสมนาคุณวิทยา ร คาที่พั คาจัดทาเ สารใน
าร บรม คา า าร คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คาป้ายผา คาไว
นิล คาใบประ าศเ ียรติคุณ คายานพา นะรับจางสา รับ
วิทยา รภายน คาจางเ มาบริ าร คา ระเป๋า รื สิ่งที่ใช
บรรจุเ สาร คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุสานั งาน คา
วัสดุค มพิวเต ร์ คาวัสดุงานชาง คาวัสดุเชื้ เพลิงและ ล
ลื่น คาวัสดุ ารเ ษตร คาวัสดุงานบานงานครัว คาวัสดุสาธิต
สา รับฝึ บรม าชีพ และคาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็น
ใน ารจัดทาโครง าร ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 นา 194 ลาดับที่ 1

200,000 บาท

150,000 บาท

นา : 175/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง ารพัฒนา ระบวน ารเรียนรเพื่ สรางชุมชนเขมแข็งใน าร
พัฒนาชุมชน

จานวน

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารพัฒนา ระบวน าร
เรียนร เพื่ สรางชุมชนเขมแข็งใน ารพัฒนาชุมชน โดยมีคาใชจาย
ประ บดวย คา า าร คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยา ร คาที่พั คาจางเ มาบริ าร คาวัสดุ ารฝึ บรม คาวัสดุ
สานั งาน คาวัสดุค มพิวเต ร์ คาใชจายใน ารเดินทางไป
ราช าร คาพา นะ และคาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็นใน
ารจัดทาโครง าร เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
คาใชจายใน ารฝึ บรมและเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่
ท งถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 นา 332 ลาดับที่ 192
โครง ารพัฒนา ระบวน ารเรียนรเพื่ สรางสตรีเขมแข็งตาม ลั
จานวน
ปรัชญาเศรษฐ ิจพ เพียง
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารพัฒนา ระบวน าร
เรียนรเพื่ สรางสตรีเขมแข็งตาม ลั ปรัชญาเศรษฐ ิจพ
เพียง โดยมีคาใชจายประ บดวย คาสมนาคุณวิทยา ร คา
า าร คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คาต แตงสถานที่ คาเชา
เครื่ งเสียง คาเ ียรติบัตรพร ม ร บ คาโล คาด ไม คาพา นะ
รับจางสา รับวิทยา รภายน คาที่พั คาจางเ มาบริ าร คา
ระเป๋า รื สิ่งที่ใชบรรจุเ สารสา รับผเขารับ ารฝึ บรม คา
วัสดุ ุป รณ์ใน ารฝึ บรม คาถายเ สาร คาวัสดุสานั งาน คา
วัสดุค มพิวเต ร์ และคาใชจาย ื่นๆที่เ ี่ยวข งและจาเป็นใน
ารจัดทาโครง าร เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
คาใชจายใน ารฝึ บรมและเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่
ท งถิ่น พ.ศ.2557ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 นา 336 ลาดับที่ 195

500,000 บาท

250,000 บาท

นา : 176/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง ารพัฒนาระบบข มลครัวเรื นและชุมชนเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

จานวน

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนิน โครง ารพัฒนาระบบข มล
ครัวเรื นและชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคาใชจาย
ประ บดวยคาจัดเ ็บและบันทึ ข มล คาตรวจส บระบบ
บันทึ คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุค มพิวเต ร์ คาใชจายใน าร
เดินทางไปราช าร คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลา
ราช าร คาจางเ มาบริ าร คาสมนาคุณวิทยา ร คา า าร คา
า ารวางและเครื่ งดื่ม คาวัสดุ ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็นใน
ารจัดทาโครง าร เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
คาใชจาย ใน ารฝึ บรมและเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่
ท งถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 นา 195 ลาดับที่ 2
โครง ารพัฒนาระบบสวัสดิ ารสังคมตาม ลั ปรัชญาเศรษฐ ิจพ จานวน
เพียง
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารพัฒนาระบบ
สวัสดิ ารสังคม ตาม ลั ปรัชญาเศรษฐ ิจพ เพียง โดยมีคาใช
จายประ บดวย คาสมนาคุณวิทยา ร คา า าร คา า ารวาง
และเครื่ งดื่ม คาไวนิล คาจางเ มาบริ าร คาวัสดุสานั งาน คา
วัสดุค มพิวเต ร์ และคาใชจาย ื่นๆที่เ ี่ยวข งและจาเป็นใน าร
จัดทาโครง าร เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา
ใชจายใน ารฝึ บรมและเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท ง
ถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 นา 331 ลาดับที่ 191

50,000 บาท

20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง ารพัฒนาศั ยภาพคณะ รรม ารเครื ขายชุมชนคณะ
จานวน
รรม ารเขตพัฒนาชุมชน คณะ รรม ารชุมชนและ งค์ รชุมชน ื่น
ๆ
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ คณะ รรม ารเครื ขายชุมชน คณะ รรม ารเขตพัฒนา
ชุมชน คณะ รรม ารชุมชน และ งค์ รชุมชน ื่นๆ โดยมีคาใช
จายประ บดวย คาสมนาคุณวิทยา ร คา า าร คา า ารวาง
และเครื่ งดื่ม คาที่พั คาเชาสถานที่/ ุป รณ์ต แตงสถานที่ คา
วัสดุฝึ บรม คาพา นะ คาป้ายผา คาไวนิล คาจางเ มารถ
โดยสารปรับ า าศ คาวัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น คาจาง
เ มาบริ าร คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร คาวัสดุสานั
งาน คาวัสดุค มพิวเต ร์ และคาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจา
เป็นใน ารจัดทาโครง าร เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวยคาใชจายใน ารฝึ บรมและเขารับ ารฝึ บรมข งเจา
นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 นา 334 ลาดับที่ 193
โครง ารพัฒนาศั ยภาพสตรี
จานวน
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนิน โครง ารพัฒนาศั ยภาพ
สตรี โดยมีคาใชจายประ บดวยคาสมนาคุณวิทยา ร คาใชจาย
ใน ารเดินทางไปราช าร คา า าร คา า ารวางและเครื่ ง
ดื่ม คาที่พั คาเชาสถานที่/ ุป รณ์ต แตงสถานที่ คาด ไม คา
ไวนิล คาป้ายผา คาจางเ มา รถโดยสารปรับ า าศ คาวัสดุเชื้
เพลิงและ ล ลื่น คาจัดทาเ สารใน าร บรม คา นังสื คา
ระเป๋าเ สาร คาจางเ มาบริ าร คาใบประ าศเ ียรติคุณ คา
วัสดุสานั งาน คาวัสดุค มพิวเต ร์ และคาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข ง
และจาเป็นใน ารจัดทาโครง าร เป็นไปตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ บรมและเขารับ ารฝึ
บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ
.ศ.2561 - 2565 นา 335 ลาดับที่ 194

นา : 177/239

1,360,000 บาท

800,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง ารสงเสริมและพัฒนาชุมชนตนแบบ ารจัด ารตนเ งตามแบบ จานวน
ชีวิตวิถีใ ม (New Normal) เพื่ ารจัด ารทรัพยา รในชุมชน
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารสงเสริมและพัฒนา
ชุมชนตนแบบ ารจัด ารตนเ งตามแบบชีวิตวิถี
ใ ม (New Normal) โดยมีคาใชจายประ บดวย คา า าร คา
า ารวางและเครื่ งดื่ม คาสมนาคุณวิทยา ร คาสมนาคุณผชวย
วิทยา ร คายานพา นะรับจางสา รับวิทยา รภายน คาที่พั
สา รับผเขา บรม วิทยา รและเจา นาที่ คาจางเ มาบริ าร คา
ระเป๋า รื สิ่งที่ใชบรรจุเ สาร คาไวนิล คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร คาป้ายผา คาใบประ าศเ ียรติคุณ คาจัดทาเ สารใน
าร บรม คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุค มพิวเต ร์ และคาใชจาย
ื่นๆที่เ ี่ยวข งและจาเป็นใน ารจัดทาโครง าร เป็นไปตาม
ระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย คาใชจายใน ารฝึ บรมและ
ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2547 ตามแผน
พัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 14 นา 4 ลาดับที่ 1
โครง ารสงเสริมและพัฒนาศั ยภาพเครื ขายผผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารสงเสริมและพัฒนา
ศั ยภาพเครื ขายผผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีคาใชจายประ บ
ดวย คา า าร คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยา ร คายานพา นะรับจางสา รับวิทยา รภายน คาที่พั
สา รับผเขา บรม วิทยา รและเจา นาที่ คาจางเ มารถโดยสาร
ปรับ า าศ คาวัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น คาจางเ มาบริ าร คา
ระเป๋า รื สิ่งที่ใชบรรจุเ สาร คาไวนิล คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร คาป้ายผา คาใบประ าศเ ียรติคุณ คาจัดทาเ สารใน
าร บรม คาวัสดุฝึ บรม าชีพ คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุ
ค มพิวเต ร์ และคาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็นใน ารจัด
ทาโครง าร เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใช
จายใน ารฝึ บรมและเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท ง
ถิ่น พ.ศ. 2557ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 นา 340 ลาดับที่ 199

นา : 178/239

400,000 บาท

100,000 บาท

นา : 179/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง ารสงเสริมเศรษฐ ิจชุมชนเพื่ พัฒนาชุมชนเมื ง

จานวน

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารสงเสริมเศรษฐ ิจ
ชุมชนเพื่ พัฒนาชุมชนเมื ง โดยมีคาใชจายประ บดวย คา
า าร คา า ารวาง และเครื่ งดื่ม คาสมนาคุณวิทยา ร คา
สมนาคุณผชวยวิทยา ร คายานพา นะ รับจางสา รับวิทยา ร
ภายน คาที่พั สา รับผเขา บรม วิทยา รและ เจา นาที่ คา
จางเ มาบริ าร คา ระเป๋า รื สิ่งที่ใชบรรจุเ สาร คาไวนิล คา
วัสดุโฆษณาและเผยแพร คาป้ายผา คาใบประ าศเ ียรติคุณ คา
จัดทาเ สาร ใน าร บรม คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุ
ค มพิวเต ร์ และคาใชจาย ื่นๆที่เ ี่ยวข ง และจาเป็นใน ารจัด
ทาโครง าร เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย คาใช
จายใน ารฝึ บรมและ ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท ง
ถิ่น พ.ศ.2547 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8 นา 9 ลาดับที่ 2
โครง าร บรม ารใชเทคโนโลยีและเครื่ งมื ารสื่ สารในยุค
จานวน
ปัจจุบัน
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง าร บรม ารใช
เทคโนโลยีและ เครื่ งมื ารสื่ สารในยุคปัจจุบัน โดยมีคาใชจาย
ประ บดวย คา า าร คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยา ร คาสมนาคุณผชวยวิทยา ร คายานพา นะรับจางสา รับ
วิทยา รภายน คาที่พั สา รับวิทยา ร คาจางเ มาบริ าร คา
ระเป๋า รื สิ่งที่ใชบรรจุเ สาร คาไวนิล คาวัสดุโฆษณา เผย
แพร คาป้ายผา คาใบประ าศเ ียรติคุณ คาจัดทาเ สารใน
าร บรม คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุค มพิวเต ร์ และคาใชจาย
ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและ จาเป็นใน ารจัดทาโครง าร เป็นไปตาม
ระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย คาใชจายใน ารฝึ บรมและ
ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่ท งถิ่น พ.ศ.2547 ตามแผน
พัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 นา 8 ลาดับ
ที่ 1

50,000 บาท

50,000 บาท

นา : 180/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

คาบารุงรั ษาและซ มแซม

จานวน

50,000 บาท

รวม

175,000 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

40,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ล ดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบร เ ร์ สาย า าศ รื เสา
า าศสา รับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่ งวัด ระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุ สราง
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ สรางตางๆ เชน ิฐ ิน ดิน ทราย ปนซิ
เมนต์ เ ล็ ไมชนิดตางๆ ค น สิ่ว เลื่ ย ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
วัสดุยานพา นะและขนสง
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชนครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสงเป็นตน าคารที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ
ค่าวัสดุ

เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

นา : 181/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์ม แถบบันทึ เสียง รื ภาพ รปสี รื ขาวดา ลาง ัด
ขยายภาพ ผาขาวสา รับเขียนป้าย ขาตั้ง ล ง ระเป๋าใส ล ง
ถายรป ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณ
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุ ี า
จานวน

50,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ ี าตางๆ เชน ล ฟุตบ ล วงยาง ไมตี
ปิงป ง ไมแบดมินตัน ตะ ร น วีด นา ิ าจับเวลา ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุค มพิวเต ร์
จานวน

30,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุดนตรี
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ
ดนตรี ตางๆ เชน ฉิ่ง ฉาบ รับ ล ง ขลุย จะเขและ
ุป รณ์ โทน โ มง ขิม ซ และยางสนซ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

5,355,000 บาท

รวม

5,355,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

เงิน ุด นุน งค์ รประชาชน
โครง ารเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารแปรรปและถน ม
า าร/ชุมชนทาแข
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารแปรรปและถน ม
า าร/ชุมชนทาแข ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชน
เพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 58 ลาดับที่ 60

นา : 182/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง ารสงเสริม าชีพ ารประ บ า ารเชาและเครื่ งดื่ม (ชา
าแฟโบราณ และ ื่นๆ)/ชุมชน นาดาน
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารประ บ า ารเชา
และเครื่ งดื่ม (ชา าแฟโบราณและ ื่นๆ)/ชุมชน นาดาน ตาม
โครง ารสรางความเขมแข็ง ข งชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา
จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 นา 43 ลาดับที่ 14
โครง ารสงเสริม าชีพเลี้ยงปนา- ุงแมน้า- ยขมในบ
ซีเมนต์/ชุมชนตลาดลาง

จานวน

70,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพเลี้ยงปนา- ุงแมน้า- ย
ขม ในบ ซีเมนต์/ชุมชนตลาดลาง ตามโครง ารสรางความเขม
แข็งข งชุมชน เพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท ง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 41 ลาดับที่ 7
โครง าร ุด นุนปล ผั ค นโดเ ษตร ินทรีย์ (ต เนื่ งปี
จานวน
64)/ชุมชนปา น้า
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนปล ผั ค นโดเ ษตร ินทรีย์(ต เนื่ ง
ปี 64)/ชุมชนปา น้า ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชน
เพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 47 ลาดับที่ 27
โครง าร ุด นุนฝึ บรม ารทาเครื่ งมื ประมงชายฝั่ง (ต เนื่ งปี จานวน
64)/ชุมชนบาง ุง
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนฝึ บรม ารทาเครื่ งมื ประมงชาย
ฝั่ง (ต เนื่ งปี 64)/ชุมชนบาง ุง ตามโครง ารสรางความเขมแข็ง
ข งชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ
.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 44 ลาดับที่ 16
โครง าร ุด นุนฝึ บรม ารทาเครื่ งมื ประมงชายฝั่ง/ชุมชน าด จานวน
ตายวง
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนฝึ บรม ารทาเครื่ งมื ประมงชาย
ฝั่ง/ชุมชน าดตายวง ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชน
เพื่ แ ไขปัญ า ความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 40 ลาดับที่ 4

60,000 บาท

100,000 บาท

80,000 บาท

นา : 183/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง าร ุด นุนฝึ บรม ารเลี้ยง ยขม/ ุงฝ ย / ชุมชนบาง ุง 2 จานวน
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนฝึ บรม ารเลี้ยง ยขม/ ุง
ฝ ย / ชุมชนบาง ุง 2 ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชน
เพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 47 ลาดับที่ 25
โครง าร ุด นุนสงเสริม ารจัดระเบียบชุมชนตามแบบชีวิตวิถีใ ม จานวน
(New Normal) ชุมชน าญจนวิถีรวมใจ
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม ารจัดระเบียบชุมชนตามแบบ
ชีวิตวิถีใ ม (New Normal) ชุมชน าญจนวิถีรวมใจ เป็นไปตาม
ระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยเงิน ุด นุนข ง งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 14 นา 8 ลาดับที่ 4
โครง าร ุด นุนสงเสริม ารจัดระเบียบชุมชนตามแบบชีวิตวิถีใ ม จานวน
(New Normal) ชุมชนทา บ
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม ารจัดระเบียบชุมชนตามแบบ
ชีวิตวิถีใ ม (New Normal) ชุมชนทา บ เป็นไปตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวยเงิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 14 นา 7 ลาดับที่ 3
โครง าร ุด นุนสงเสริม ารจัดระเบียบชุมชนตามแบบชีวิตวิถีใ ม จานวน
(New Normal) ชุมชนวัดโพธาวาส
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม ารจัดระเบียบชุมชนตามแบบ
ชีวิตวิถีใ ม (New Normal) ชุมชนวัดโพธาวาส เป็นไปตาม
ระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยเงิน ุด นุนข ง งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 14 นา 9 ลาดับที่ 5
โครง าร ุด นุนสงเสริม ารจัดระเบียบชุมชนตามแบบชีวิตวิถีใ ม
(New Normal) ชุมชนสิริศุข
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม ารจัดระเบียบชุมชนตามแบบ
ชีวิตวิถีใ ม (New Normal) ชุมชนสิริศุข เป็นไปตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวยเงิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 14 นา 6 ลาดับที่ 2

จานวน

86,000 บาท

100,000 บาท

100,000 บาท

100,000 บาท

100,000 บาท

นา : 184/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง าร ุด นุนสงเสริม ารประดิษฐ์ด ไมจา ผา/ชุมชนมณฑล
ท ารบ ที่ 45

จานวน

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม ารประดิษฐ์ด ไมจา ผา/ชุมชน
มณฑล ท ารบ ที่ 45 ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชน
เพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 48 ลาดับที่ 29
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ระเป๋าผาลดโล ร น/ชุมชน รม
จานวน
ท ารราบที่ 25
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ระเป๋าผาลดโล
ร น/ชุมชน รมท ารราบที่ 25 ตามโครง ารสรางความเขมแข็ง
ข งชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ
.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 53 ลาดับที่ 44
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ระเป๋าผาและ มว บัคเ ็ต/ชุมชน จานวน
พวงเพชรพัฒนา
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ระเป๋าผาและ มว บัค
เ ็ต/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข ง
ชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จนตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 52 ลาดับที่ 41
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารคัดแย ขยะและผลิตภัณฑ์แปรรป จานวน
จา ขยะ/ชุมชนวัดโพธาวาส
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารคัดแย ขยะและ
ผลิตภัณฑ์แปรรปจา ขยะ/ชุมชนวัดโพธาวาส ตามโครง ารสราง
ความเขมแข็งข งชุมชน เพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผน
พัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 นา 41 ลาดับที่ 8
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารตัดเย็บ ระเป๋าผาลดโล
จานวน
ร น/ชุมชนเปี่ยมสุข
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารตัดเย็บ ระเป๋าผาลด
โล ร น/ชุมชนเปี่ยมสุข ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข ง
ชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 45 ลาดับที่ 21

80,000 บาท

70,000 บาท

78,000 บาท

100,000 บาท

65,000 บาท

นา : 185/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารตัดเย็บ ระเป๋าแฮนด์เมด/ชุมชน
เพชรวิลลา

จานวน

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารตัดเย็บ ระเป๋าแฮนด์เม
ด/ชุมชนเพชรวิลลา ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชน
เพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 49 ลาดับที่ 31
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารตัดเย็บ มว และ ระเป๋า/ชุมชน จานวน
าญจนวิถีรวมใจ
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารตัดเย็บ มว และ
ระเป๋า/ชุมชน าญจนวิถีรวมใจ ตามโครง ารสรางความเขมแข็ง
ข งชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ
.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 44 ลาดับที่ 17
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาเ ษตร ินทรีย์และปล พืช
จานวน
สมุนไพร(ต เนื่ งปี 2564)/ชุมชน นาสนาม ี า
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาเ ษตร ินทรีย์และ
ปล พืชสมุนไพร(ต เนื่ งปี 2564)/ชุมชน นาสนาม ี า ตาม
โครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา
จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 นา 50 ลาดับที่ 35
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาขนมไทยและ า ารพื้น
บาน/ชุมชนวัดทาท ง

จานวน

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาขนมไทยและ า าร
พื้นบาน/ชุมชนวัดทาท ง ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข ง
ชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 48 ลาดับที่ 30
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาขนมและเบเ รี่/ชุมชนไทย จานวน
สมุทร
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาขนมและเบเ
รี่/ชุมชนไทยสมุทร ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชน
เพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 45 ลาดับที่ 20

78,000 บาท

85,000 บาท

77,000 บาท

80,000 บาท

73,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาข งที่ระลึ และข งชารวย (ต จานวน
เนื่ งปี 64)/ชุมชนบาง ุง 1
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาข งที่ระลึ และข ง
ชารวย (ต เนื่ งปี 64)/ชุมชนบาง ุง 1 ตามโครง ารสรางความ
เขมแข็งข งชุมชน เพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนา
ท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 48 ลาดับที่ 28
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาไขเค็ม/ชุมชนทุงน ย
จานวน
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาไขเค็ม/ชุมชนทุงน ย
ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความ
ยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 นา 57 ลาดับที่ 57
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาไขเค็มและแปรรป/ชุมชน
จานวน
มะขามเตี้ย
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาไขเค็มและแปร
รป/ชุมชนมะขามเตี้ย ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชน
เพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 57 ลาดับที่ 56
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาเครื่ งแ งปั ษ์ใต/ชุมชน
จานวน
ยานยาว
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาเครื่ งแ งปั ษ์
ใต/ชุมชนยานยาว ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชนเพื่
แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 58 ลาดับที่ 58
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาถุงผา เน ประสงค์ (ต ย ดปี จานวน
งบประมาณ 2564)/ชุมชนบานบางใ ญ
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาถุงผา
เน ประสงค์ (ต ย ดปีงบประมาณ 2564)/ชุมชนบานบาง
ใ ญ ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชนเพื่ แ ไขปัญ า
ความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 13 นา 57 ลาดับที่ 55

นา : 186/239

58,000 บาท

70,000 บาท

70,000 บาท

70,000 บาท

80,000 บาท

นา : 187/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาน้าพริ สตรตางๆ/ชุมชน นา
คาย ส.

จานวน

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาน้าพริ สตร
ตางๆ/ชุมชน นาคาย ส. ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข ง
ชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 54 ลาดับที่ 46
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาผลิตภัณฑ์จั สาน/ชุมชนตลาด จานวน
ใ ม-ด นน
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาผลิตภัณฑ์
จั สาน/ชุมชนตลาดใ ม-ด นน ตามโครง ารสรางความเขม
แข็งข งชุมชน เพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท ง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 41 ลาดับที่ 9
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาผามัดย ม (ผาพันค ,เสื้ ,ผา จานวน
คลุมไ ล)/ชุมชนฝั่งบางใบไม

65,000 บาท

90,000 บาท

80,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาผามัดย ม (ผาพัน
ค,
เสื้ ,ผาคลุมไ ล)/ชุมชนฝั่งบางใบไม ตามโครง ารสรางความเขม
แข็งข ง ชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท ง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 40 ลาดับที่ 5
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาผามัดย ม/ชุมชนเค ะชุมชน จานวน

80,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาผามัดย ม/ชุมชน
เค ะชุมชน ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชนเพื่ แ ไข
ปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 13 นา 56 ลาดับที่ 54
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาผามัดย ม/ชุมชนในลึ
จานวน

100,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาผามัดย ม/ชุมชนใน
ลึ ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชนเพื่ แ ไขปัญ า
ความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 13 นา 55 ลาดับที่ 50

นา : 188/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาผามัดย ม/ชุมชนรวมเพชร
สามัคคี

จานวน

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาผามัดย ม/ชุมชน
รวมเพชรสามัคคี ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชนเพื่
แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 55 ลาดับที่ 51
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาผามัดย ม/ชุมชนศรีธานี-ยาง จานวน
งาม
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาผามัดย ม/ชุมชนศรี
ธานี-ยางงาม ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชนเพื่ แ ไข
ปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 13 นา 51 ลาดับที่ 38
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาผามัดย ม/ชุมชน น งบัว
จานวน
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาผามัดย ม/ชุมชน
น งบัว ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชนเพื่ แ ไข
ปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 13 นา 54 ลาดับที่ 47
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาผามัดย ม/ชุมชน มคายวิภา จานวน
วดีรังสิต
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาผามัดย ม/ชุมชน
มคายวิภาวดีรังสิต ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชน
เพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 46 ลาดับที่ 22
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาผามัดย มจา วัสดุ
จานวน
ธรรมชาติ/ชุมชนเสรีพล
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาผามัดย มจา วัสดุ
ธรรมชาติ/ชุมชนเสรีพล ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข ง
ชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จนตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 49 ลาดับที่ 32

100,000 บาท

100,000 บาท

100,000 บาท

53,000 บาท

100,000 บาท

นา : 189/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาล แป้งและผลิตภัณฑ์แปรรป
(ขาว มา , ัวเชื้ มั สุรา, ัวเชื้ ไวน์)/ชุมชนราษฎร์ ุทิศ

จานวน

90,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาล แป้งและ
ผลิตภัณฑ์แปรรป (ขาว มา , ัวเชื้ มั สุรา, ัวเชื้ ไวน์)/ชุมชน
ราษฎร์ ุทิศ ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชนเพื่ แ ไข
ปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 13 นา 42 ลาดับที่ 12
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาเสื้ ผามัดย ม/ชุมชนวังเพชร จานวน

70,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาเสื้ ผามัดย ม/ชุมชน
วังเพชร ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชนเพื่ แ ไข
ปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 13 นา 53 ลาดับที่ 45
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาเ ยื่ ต ปลาดวยน้า
จานวน
ยางพารา/ชุมชนตลาดเ ษตร2
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทาเ ยื่ ต ปลาดวยน้า
ยางพารา/ชุมชนตลาดเ ษตร2 ตามโครง ารสรางความเขมแข็ง
ข งชุมชนเพื่ แ ไข ปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท ง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 43 ลาดับที่ 13
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทา า ารพื้นบานและ
จานวน
น้าพริ /ชุมชนวัด นาเมื ง
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารทา า ารพื้นบานและ
น้าพริ /ชุมชนวัด นาเมื ง ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข ง
ชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จนตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 54 ลาดับที่ 48
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารประ บ า ารเชาและขนมพื้น จานวน
เมื ง/ชุมชนดงตาล
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารประ บ า ารเชาและ
ขนมพื้นเมื ง/ชุมชนดงตาล ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข ง
ชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 56 ลาดับที่ 53

75,000 บาท

140,000 บาท

80,000 บาท

นา : 190/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารประ บ า ารพื้นบานและ
น้าพริ /ชุมชนตลาด นาศนย์สรางทาง

จานวน

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารประ บ า ารพื้นบาน
และน้าพริ /ชุมชนตลาด นาศนย์สรางทาง ตามโครง ารสราง
ความเขมแข็งข งชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผน
พัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 นา 44 ลาดับที่ 18
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารปล พืชเ ษตร ินทรีย์วิถีชุมชน จานวน
เมื ง/ชุมชนเสม็ดเรียง
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารปล พืชเ ษตร ินทรีย์
วิถีชุมชนเมื ง/ชุมชนเสม็ดเรียง ตามโครง ารสรางความเขมแข็ง
ข งชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ
.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 50 ลาดับที่ 36
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารปั เลื่ ม, ปั มุ ผาปาเตะ/ชุมชน จานวน
ส รณ์คร
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารปั เลื่ ม, ปั มุ ผา
ปาเตะ/ ชุมชนส รณ์คร ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข ง
ชุมชนเพื่ แ ไข ปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 39 ลาดับที่ 1
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารผลิตบรรจุภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ
จานวน
(ต เนื่ งปี 64) /ชุมชนวัดไทร
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารผลิตบรรจุภัณฑ์วัสดุ
ธรรมชาติ (ต เนื่ งปี 64) /ชุมชนวัดไทร ตามโครง ารสรางความ
เขมแข็งข งชุมชน เพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนา
ท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 39 ลาดับที่ 3
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารผลิต า ารและแปรรป า าร
จานวน
ทะเล/ชุมชนวัด ลางใ ม
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารผลิต า ารและแปรรป
า ารทะเล/ชุมชนวัด ลางใ ม ตามโครง ารสรางความเขมแข็ง
ข งชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จนตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ
.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 55 ลาดับที่ 49

56,000 บาท

90,000 บาท

120,000 บาท

85,000 บาท

100,000 บาท

นา : 191/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารเพนท์ผาปาเตะ/ชุมชนโพ วาย

จานวน

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารเพนท์ผาปาเตะ/ชุมชน
โพ วาย ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชนเพื่ แ ไข
ปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 13 นา 46 ลาดับที่ 24
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารเพาะและขยายพันธุ์ไม
จานวน
ประดับ/ชุมชนแ ลมทราย
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารเพาะและขยายพันธุ์ไม
ประดับ/ชุมชนแ ลมทราย ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข ง
ชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่13 นา 58 ลาดับที่ 59
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารเพาะเ ็ดฟาง/ชุมชนศรีธานี
จานวน
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารเพาะเ ็ดฟาง/ชุมชนศรี
ธานี ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชนเพื่ แ ไขปัญ า
ความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 13 นา 51 ลาดับที่ 37
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารเพิ่มมลคาผลิตภัณฑ์ ระจด (ต จานวน
เนื่ งปี 2564)/ชุมชนตลาดด นน
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารเพิ่มมลคาผลิตภัณฑ์
ระจด (ต เนื่ งปี 2564)/ชุมชนตลาดด นน ตามโครง ารสราง
ความเขมแข็งข งชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผน
พัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 นา 50 ลาดับที่ 34
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารเลี้ยงไ ไขและไ เนื้ (ต เนื่ งปี จานวน
64)/ชุมชนบานบาง ลา
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารเลี้ยงไ ไขและไ
เนื้ (ต เนื่ งปี 64)/ชุมชนบานบาง ลา ตามโครง ารสรางความ
เขมแข็ง ข งชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนา
ท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 43 ลาดับที่ 15

107,000 บาท

70,000 บาท

75,000 บาท

80,000 บาท

86,000 บาท

นา : 192/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารเลี้ยงไ ไขและไ เนื้ /ชุมชน ร
.25พัน 3

จานวน

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารเลี้ยงไ ไขและไ
เนื้ /ชุมชน ร.25 พัน 3 ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข ง
ชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 46 ลาดับที่ 23
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพ ารเลี้ยงปลาใน ระชัง/ชุมชน ลัง จานวน
คลัง
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพ ารเลี้ยงปลาใน
ระชัง/ชุมชน ลังคลัง ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชน
เพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 47 ลาดับที่ 26
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพเ ษตร ินทรีย์ผสมผสาน/ชุมชน
จานวน
เมตตาธรรม
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพเ ษตร ินทรีย์ผสม
ผสาน/ชุมชนเมตตาธรรม ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข ง
ชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 51 ลาดับที่ 39
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพเ ษตร ินทรีย์วิถีชุมชน (ต เนื่ งปี จานวน
64)/ชุมชนบาง ุง 3
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพเ ษตร ินทรีย์วิถีชุมชน (ต
เนื่ งปี 64)/ชุมชนบาง ุง 3 ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข ง
ชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 45 ลาดับที่ 19
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพเ ษตร ินทรีย์วิถีชุมชนเมื ง/ชุมชน จานวน
บานบางท ง
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพเ ษตร ินทรีย์วิถีชุมชน
เมื ง/ ชุมชนบานบางท ง ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข ง
ชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 40 ลาดับที่ 6

80,000 บาท

80,000 บาท

80,000 บาท

80,000 บาท

80,000 บาท

นา : 193/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพเ ษตร ินทรีย์ ยางยั่งยืน/ชุมชนล
เสื ารุณราษฎร์
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพเ ษตร ินทรีย์ ยาง
ยั่งยืน/ชุมชนล เสื ารุณราษฎร์ ตามโครง ารสรางความเขม
แข็งข งชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จนตามแผนพัฒนาท ง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 52 ลาดับที่ 40
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพงานส รีนและเพนท์ผาบาติ /ชุมชน
ตาปี

จานวน

80,000 บาท

จานวน

95,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพงานส รีนและเพนท์ผาบา
ติ /ชุมชนตาปี ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชนเพื่
แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 39 ลาดับที่ 2
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพชางติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียดวย
จานวน
พลังงานแสง าทิตย์ ตามแนวพระราชดาริ/ชุมชนสิริศุข
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพชางติดตั้งระบบบาบัดน้าเสีย
ดวยพลังงาน แสง าทิตย์ ตามแนวพระราชดาริ/ชุมชนสิริศุข ตาม
โครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา
จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 นา 56 ลาดับที่ 52
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพตัดเย็บ ระเป๋าผาปาเตะ/ชุมชนเสรีไท จานวน
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพตัดเย็บ ระเป๋าผา
ปาเตะ/ชุมชนเสรีไท ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชน
เพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 49 ลาดับที่ 33
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพทาเครื่ งมื ประมงชายฝั่ง/ชุมชน
คล งฉนา
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพทาเครื่ งมื ประมงชาย
ฝั่ง/ชุมชนคล งฉนา ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชน
เพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 42 ลาดับที่ 11

จานวน

100,000 บาท

78,000 บาท

80,000 บาท

นา : 194/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพปล ผั สวนครัวเ ษตร ินทรีย์ ตาม
ศาสตร์พระราชา/ชุมชน ลัง าชีวะ
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพปล ผั สวนครัวเ ษตร
ินทรีย์ ตามศาสตร์พระราชา/ชุมชน ลัง าชีวะ ตามโครง าร
สรางความเขมแข็งข งชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา จน ตาม
แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 นา 42 ลาดับที่ 10
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพปล พืชเ ษตร ินทรีย์ตาม ลั
ปรัชญาเศรษฐ ิจพ เพียง/ชุมชนคายวิภาวดีรังสิต

จานวน

80,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพปล พืชเ ษตร ินทรีย์ตาม
ลั ปรัชญา เศรษฐ ิจพ เพียง/ชุมชนคายวิภาวดีรังสิต ตาม
โครง ารสรางความเขมแข็ง ข งชุมชนเพื่ แ ไขปัญ าความยา
จนตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 นา 53 ลาดับที่ 43
โครง าร ุด นุนสงเสริม าชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ชุมชน นาศาลา จานวน
ลาง

70,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนสงเสริม าชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ชุมชน
นาศาลา ลาง ตามโครง ารสรางความเขมแข็งข งชุมชนเพื่
แ ไขปัญ าความยา จน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 52 ลาดับที่ 42
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

8,818,200 บาท

รวม

1,048,000 บาท

รวม

1,048,000 บาท

คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

952,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

96,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง

นา : 195/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

งบดาเนินงาน

รวม

7,770,200 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

7,385,200 บาท

จานวน

195,200 บาท

เพื่ จายเป็นคาจางเ มาบุคคลภายน รั ษาความสะ าดสานั
งาน (สนามแบดมินตันเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี จานวน 1 คน และศนย์บริ ารราง ายเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี จานวน 1 คน) รวมจานวน 2 คน
คาจางยามรั ษาความปล ดภัย
จานวน

180,000 บาท

รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจางทาความสะ าด าคารสานั งาน

เพื่ จายเป็นคาจางยามรั ษาความปล ดภัยประจาสนาม
แบดมินตัน และ งสมุดเทศบาล จานวน 1 คน ฯลฯ
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม
จานวน

4,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร คา
ใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง ารจัด ารแขงขัน ี าเด็ เยาวชนและประชาชนเทศบาลนคร จานวน
สุราษฎร์ธานี
เพื่ จายเป็นคาใชจายสา รับโครง ารจัด ารแขงขัน ี า
เด็ เยาวชนและประชาชน เชน คาเงินรางวัล ารแขงขัน คา
เ รียญรางวัล คาถวยรางวัล รื คาโลรางวัล คาเตรียมสนามแขง
ขัน คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คา า ารและเครื่ งดื่ม คาชุด
ี า คาจางเ มาบริ าร คา ุป รณ์ ี า คาวัสดุดาเนิน าร คา
เชาสนามแขงขัน คาเตรียมสนามแขงขัน คาต บแทน รรม าร
ตัดสิน คาต บแทนเจา นาที่จัด ารแขงขัน คาต บแทนเจา นาที่
ประจาสนาม คาเชาเครื่ งขยายเสียง คาเชาเต็นท์ ารจัดพิธีเปิด
ปิด ารแขงขัน ี า ริ้วขบวน คาเวชภัณฑ์และ ุป รณ์
เวชภัณฑ์ คาไวนิล และคาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งตามความจา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ี า และ ารสงนั ี าเขารวมแขงขัน
ี าข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 นาที่ 346
ลาดับที่ 3
โครง ารจัดแขงขัน ี านั เรียน นุบาล
จานวน
เพื่ จายเป็นคาใชจายสา รับโครง ารจัดแขงขัน ี านั เรียน
นุบาล เชนคาชุด ี า คาวัสดุดาเนิน าร คาเชา รื คาเตรียม
สนามแขงขัน คา ุป รณ์ ี า คาต บแทนเจา นาที่ประจา
สนาม คาต บแทน รรม ารตัดสิน คาต บแทนเจา นาที่จัด าร
แขงขัน โล รื ถวยรางวัล คาข งรางวัล (เ รียญ) คาจัดทา
เ ียรติบัตร คาจางเ มาบริ าร คาใชจายใน ารจัดพิธีเปิด-ปิด
ารแขงขัน ี า ริ้วขบวน คาเวชภัณฑ์และ ุป รณ์เวชภัณฑ์ คา
า ารวางและเครื่ งดื่ม คา า ารและเครื่ งดื่ม คาเชาเครื่ ง
ขยายเสียง คาไวนิล และคาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งตามความจา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ี า และ ารสงนั ี าเขารวมแขงขัน
ี าข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 นาที่ 345
ลาดับที่ 2

นา : 196/239

500,000 บาท

200,000 บาท

นา : 197/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง ารสงทีม ี า และ ิจ รรมนันทนา าร ข งเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีเขารวมแขงขัน ับ นวยงาน ื่นๆ
เพื่ จายเป็นคาใชจายสา รับโครง ารสงทีม ี า และ ิจ รรม
นันทนา ารข งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขารวมแขงขัน ับ
นวยงาน ื่นๆ เชน คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร คาเบี้ย
เลี้ยงนั ี า นั เรียนที่เขารวมแขงขัน/เขารวม ิจ รรม และเจา
นาที่ที่เ ี่ยวข งในระ วางเขาคายเ ็บตัวและแขงขัน คา ุป รณ์
ี า คาชุด ี า พร มร งเทา และถุงเทา ข งผควบคุมและผฝึ
ส นและนั ี า คาพา นะ คาเชาที่พั คาจางเ มาบริ าร คา
วัสดุวิทยาศาสตร์และ ารแพทย์ คาวัสดุดาเนิน าร คารั ษา
พยาบาล และคาใชจาย ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งตามความจาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ี า และ ารสงนั ี าเขารวมแขงขัน
ี าข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 นาที่ 347
ลาดับที่ 4

จานวน

200,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง ารสงทีมเขารวมแขงขัน ี านั เรียน งค์ รป คร งสวนท ง จานวน
ถิ่นแ งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ
เพื่ จายเป็นคาใชจายสา รับโครง ารสงทีมเขารวมแขงขัน ี า
นั เรียน งค์ รป คร งสวนท งถิ่นแ งประเทศไทย ระดับ
ภาค และระดับประเทศ เชน คาใชจายใน ารเดินทางไป
ราช าร คาเบี้ยเลี้ยงพนั งานสวนท งถิ่น ผควบคุมทีม ผฝึ
ส น นั ี า และนั รีฑาใน ารเขาคายเ ็บตัว และ ารแขง
ขัน คาพา นะเดินทางข งนั ี า และเจา นาที่ที่เ ี่ยวข ง คา
เชาที่พั นั ี า และเจา นาที่ คา ุป รณ์ าร ี า คาชุด ี า คา
ชุดว ร์ม พร มร งเทา และถุงเทาข งผควบคุม รื ผฝึ ส นและ
นั ี า คาวัสดุวิทยาศาสตร์ ารแพทย์ คาวัสดุสานั งาน คา
น้ามันเชื้ เพลิงและ ล ลื่น คาไวนิล คาจางเ มารถบัสปรับ
า าศ คาจางเ มาบริ าร คาวัสดุดาเนิน าร คาซ มแซมยาน
พา นะ รณีชารุดฉุ เฉินระ วางเดินทาง รื แขงขัน และคาใช
จาย ื่นๆที่เ ี่ยวข งและจาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ี า และ ารสงนั ี าเขารวมแขงขัน
ี าข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 นาที่ 344
ลาดับที่ 1

นา : 198/239

5,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง ารสงทีมโรงเรียน ี าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเขารวมแขงขัน จานวน
ราย ารตาง ๆ
เพื่ จายเป็นคาใชจายสา รับโครง ารสงทีมโรงเรียน ี าเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี เขารวมแขงขันราย ารตางๆ เชน คาใชจายใน
ารเดินทางไปราช าร คาเบี้ยเลี้ยงนั ี า นั เรียนที่เขารวมแขง
ขัน/เขารวม ิจ รรม และเจา นาที่ที่เ ี่ยวข งในระ วางเขาคาย
เ ็บตัวและแขงขัน คา ุป รณ์ ี า คาชุด ี า พร มร งเทา และ
ถุงเทาข งผควบคุม รื ผฝึ ส นและนั ี า คาพา นะและคา
เชาที่พั คาจางเ มาบริ าร คาจางเ มาบริ ารรถบัสปรับ
า าศ คาวัสดุวิทยาศาสตร์และ ารแพทย์ คาวัสดุดาเนิน าร คา
รั ษาพยาบาล คาน้ามันเชื้ เพลิงและ ล ลื่น และคาใชจาย ื่นๆ
ที่เ ี่ยวข งตามความจาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ี า และ ารสงนั ี าเขารวมแขงขัน
ี าข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 นาที่ 348
ลาดับที่ 5

นา : 199/239

500,000 บาท

นา : 200/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง ารสงเสริมและสงทีมเขารวม ารแขงขันเรื พาย

จานวน

500,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายสา รับโครง ารสงเสริมและสงทีมเขารวม
ารแขงขันเรื พาย เชน คาต บแทนสา รับบุคคลที่มิใชเจา
นาที่ข งรัฐที่ ปท.แตงตั้งใ เป็นเจา นาที่ใน ารควบคุม รื ผ
ฝึ ส น รื เจา นาที่ ื่นที่จาเป็น คาใชจายสา รับผควบคุม รื ผ
ฝึ ส นที่เป็นเจา นาที่ข งรัฐและนั ี าใน ารเดินทางไป
ราช าร เชน คาเบี้ยเลี้ยงนั ี า ผควบคุมทีม ผฝึ ส น และเจา
นาที่ที่เ ี่ยวข งในระ วางเขาคายเ ็บตัวและระ วางแขงขัน คา
ุป รณ์ าร ี า เชน คาชุดว ร์ม คาชุด ี าพร มร งเทาถุงเทา
ข งผควบคุม รื ผฝึ ส นและนั ี า คาวัสดุดาเนิน าร คา
พา นะเดินทาง คาจางเ มารถบัสปรับ า าศ คาเชาที่พั คาจาง
เ มาบริ าร คาวัสดุวิทยาศาสตร์และ ารแพทย์ คาน้ามันเชื้
เพลิงและ ล ลื่น คาใชจาย ื่นๆที่เ ี่ยวข งตามความจาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ี า และ ารสงนั ี าเขารวมแขงขัน
ี าข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 นาที่ 351
ลาดับที่ 8
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน

80,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชนครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสงเป็นตน าคารที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ
ค่าวัสดุ

รวม

85,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

วัสดุสานั งาน
เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

นา : 201/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ล ดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบร เ ร์ สาย า าศ รื เสา
า าศสา รับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่ งวัด ระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุ สราง
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ สรางตางๆ เชน ิฐ ิน ดิน ทราย ปนซิ
เมนต์ เ ล็ ไมชนิดตางๆ ค น สิ่ว เลื่ ย ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
วัสดุยานพา นะและขนสง
จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์

จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ เชน ชุดเครื่ งมื
ผาตัด ทีวาง รวยแ ว สาลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แ ล ฮ ล์ เบา ล ด ระบ ตวง ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์ม แถบบันทึ เสียง รื ภาพ รปสี รื ขาวดา ลาง ัด
ขยายภาพ ผาขาวสา รับเขียนป้าย ขาตั้ง ล ง ระเป๋าใส ล ง
ถายรป ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณ
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

นา : 202/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

วัสดุค มพิวเต ร์

จานวน

10,000 บาท

รวม

300,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

250,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

50,000 บาท

รวม

11,917,800 บาท

รวม

2,029,800 บาท

รวม

2,029,800 บาท

เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

1,134,200 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น
เงินประจาตาแ นง

จานวน

18,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินประจาตาแ นงข งผบริ าร
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

797,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

80,600 บาท

รวม

9,288,000 บาท

รวม

75,000 บาท

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร

จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
คาเชาบาน

จานวน

60,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค

เพื่ จายเป็นคาน้าประปา
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ

นา : 203/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

จานวน

10,000 บาท

รวม

9,140,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม
จานวน

4,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร คา
ใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

นา : 204/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง ารจัดงานประเพณีชั พระ-ท ดผาป่าและแขงเรื ยาว

จานวน

7,000,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารจัดงานประเพณีชั พระ-ท ดผาป่า
และแขงเรื ยาวฯ โดยมีคาใชจายประ บดวย คาใชจายเตรียม
ารจัดงานประเพณีชั พระ-ท ดผาป่าและแขงเรื ยาวในปีถัด
ไป คาใชจายใน ารโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คาจาง
เ มาบริ ารตางๆ คาเชาตาง ๆ คาปรับปรุงประติมา รรม คาจัด
ทาป้ายจราจร คาม รสพและชุด ารแสดง คาเชาเวที และจัดทา
แทนวางพระบรมสาทิสลั ษณ์ คาเชาเครื่ งเสียง ระบบไฟ เครื่ ง
ปั่นไฟ คาเชาเตนท์ คาจัดสถานที่ คาใชจายในพิธีทางศาสนา คา
ถวยพระราชทานฯ คาถวยรางวัล คาโลรางวัล คาธงรางวัล คาเ ีย
รติบัติพร ม ร บ คาเงินรางวัล ารประ วดแขงขัน คา า ารวาง
และเครื่ งดื่ม คาต บแทน รรม าร คาต บแทนพิธี ร คาเบี้ย
เลี้ยง คาต บแทน ารปฎิบัติงานน เวลาราช าร คาใชจายใน
ารเดินทางไปราช าร คารับร งประธานและคณะ คาขยายเขต
ระบบจา นายไฟฟ้า คาติดตั้ง ม แปลง ชั่วคราว คาธรรมเนียม
ารต ไฟ คามิเต ร์ไฟฟ้า คาประ ันไฟ คา ระแสไฟ คาวัสดุใน
ารดาเนินงาน คาวัสดุไฟฟ้า และคาใชจาย ื่นๆที่จาเป็นและเ ี่ยว
ข ง เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารเบิ จายคา
ใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ี าและ ารสงนั ี าเขา
รวม ารแขงขัน ี าข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ
. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561–2565
นา 395 ลาดับที่ 39
โครง ารจัดงานประเพณีล ย ระทง
จานวน

1,250,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารจัดงานประเพณีล ย
ระทง โดยมีคาใชจายประ บดวย คาใชจายใน ารโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ คาเชาตาง ๆ คาม รสพและชุด ารแสดง คาจาง
เ มาบริ าร คาเงินรางวัลและข งรางวัล คาต บแทน รรม าร
ตัดสิน คา า ารวางและเครื่ งดื่มสา รับแข ผมีเ ียรติ คาเ ียรติ
บัตรพร ม ร บ คาวัสดุใน ารดาเนินงาน คาจัดทา ระทง ลาง
น้า ระทงเมื ง คาใชจายพิธีทางศาสนา คาต บแทน ารปฏิบัติ
งานน เวลาราช าร และคาใชจาย ื่นๆ ที่จาเป็น เป็นไปตาม
ระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารเบิ จาย คาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ี าและ ารสงนั ี าเขารวม ารแขง
ขัน ี าข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผน
พัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 396 ข 40

นา : 205/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง ารจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใ ม

จานวน

300,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารประเพณีวันขึ้นปี
ใ ม โดยมีคาใชจาย ประ บดวย คาใชจายใน ารโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ คาจางเ มาบริ าร คา า ารวางและเครื่ ง
ดื่ม คาวัสดุใน ารดาเนินงาน คาต บแทน ารปฎิบัติงานน เวลา
ราช าร คาใชจายในพิธีทางศาสนา และคาใชจาย ื่นๆที่จาเป็น
และเ ี่ยวข ง เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
เบิ จายคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ี าและ ารสง
นั ี าเขารวม ารแขงขัน ี าข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ
.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561–2565
นา 393 ลาดับที่ 37
โครง ารจัดงานประเพณีสง รานต์
จานวน

500,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารจัดงานประเพณี
สง รานต์ โดยมีคาใชจายประ บดวย คาประชาสัมพันธ์ คาจัด
ซื้ ด ไมในพิธีรดน้า คาด ไมธปเทียนสา รับบชาพระพุทธ
รป คาจัดซื้ ด ไมสา รับต แตงพระพุทธรป คาจาง
เ มาบริ าร คาเชาตาง ๆ คาใชจายพิธีทางศาสนา คาม รสพ
และชุด ารแสดง คาวัสดุตาง ๆ คา า ารวางและ เครื่ งดื่ม
สา รับแข ผมีเ ียรติ คาจัดซื้ พวงมาลัยสา รับแข ผมี
เ ียรติ และผสง ายุ คาวัสดุใน ารดาเนินงาน และคาใชจาย
ื่นๆ ที่จาเป็น เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
เบิ จายคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ี าและ ารสง
นั ี าเขารวม ารแขงขัน ี าข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ
.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561–2565
นา 394 ลาดับที่ 38

นา : 206/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

โครง ารบรรพชาสามเณรภาคฤดร น

จานวน

30,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารบรรพชาสามเณรภาค
ฤดร น โดยมีคาใชจายประ บดวย คาโฆษณาและประชา
สัมพันธ์ เชน คาไวนิล แผนพับ เป็นตน คาต บแทนวิทยา ร คา
ต แตงสถานที่ คา า ารวางและเครื่ งดื่มสา รับแข ผมี
เ ียรติ คาวัสดุใน ารดาเนินงาน คาเชาเครื่ งเสียง คาเชา
เต็นท์ คาบารุงสถานที่ คาใชจายพิธีทางศาสนา และคาใชจาย
ื่นๆ ที่จาเป็นและเ ี่ยวข ง เป็นไปตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ารเบิ จายคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร
แขงขัน ี าและ ารสงนั ี าเขารวม ารแขงขัน ี าข ง งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท ง
ถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นา 398 ลาดับที่ 42
โครง ารสงเสริม ิจ รรมทางศาสนา
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายคาใชจายสา รับโครง ารสงเสริม ิจ รรมทางศาสนา
สา รับ เป็นคาใชจายใน ารโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เชน คา
ไวนิล แผนพับ รถโฆษณา เป็นตน คาจางเ มาและ
บริ าร เชน คาจางต แตงสถานที่ คาเชาเครื่ งเสียง เป็นตน คา
ใชจายสา รับพิธีทางศาสนา และคาใชจาย ื่นๆ ที่จาเป็นและ
เ ี่ยวข ง เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารเบิ
จายคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ี าและ ารสงนั
ี าเขารวม ารแขงขัน ี าข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ
. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 นา 397 ข 41
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชนครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสงเป็นตน าคารที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ

นา : 207/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

ค่าวัสดุ

รวม

61,000 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว

จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุยานพา นะและขนสง
จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จานวน

1,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์ม แถบบันทึ เสียง รื ภาพ รปสี รื ขาวดา ลาง ัด
ขยายภาพ ผาขาวสา รับเขียนป้าย ขาตั้ง ล ง ระเป๋าใส ล ง
ถายรป ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณ
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุค มพิวเต ร์
จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น

นา : 208/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:18

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

12,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม

600,000 บาท

รวม

600,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนโครง ารถื ศีล ินเจข งมลนิธิ ุศลศรัทธา
ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 399 ลาดับที่ 43
ุด นุนมลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน
จานวน

100,000 บาท

คาบริ ารสื่ สารและโทรคมนาคม
เพื่ จายเป็นคาโทรสาร คาเทเล ซ์ คาใชจายเ ี่ยว ับ ารใชระบบ
ินเต ร์เน็ต รวมถึง ินเต ร์เน็ต าร์ดและคาสื่ สาร ื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาสื่ สารตางๆ ที่ไมเขาลั ษณะรายจาย ื่นๆ ใน มวด
นี้ เป็นตน ฯลฯ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงิน ุด นุนข ง งค์ รศาสนา
ุด นุนมัสยิด ี มาตุล ิสลาม
เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนโครง าร บรมเชิงปฏิบัติ ารสรางเสริม
พื้นฐาน ัล ุร านและสุขภาวะ ิสลามข งมัสยิด ี มาตุล ิส
ลาม ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 401 ลาดับ
ที่ 45
เงิน ุด นุน งค์ ร าร ุศล
ุด นุนมลนิธิ ุศลศรัทธา

เพื่ จายเป็นเงิน ุด นุนโครง ารถื ศีล ินเจข งมลนิธิมุทิตาจิต
ธรรมสถาน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 นา 400 ลาดับที่ 44
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

4,199,000 บาท

รวม

661,000 บาท

รวม

661,000 บาท

เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

541,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

108,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

12,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง

นา : 209/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:19

งบดาเนินงาน

รวม

3,538,000 บาท

รวม

48,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

รวม

3,400,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม
จานวน

6,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาเชาบาน
เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
โครง ารความรวมมื ดาน ารท งเที่ยวระ วางภมิภาค
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารความรวมมื ดาน าร
ท งเที่ยวระ วางภมิภาค โดยมีคาใชจายประ บดวย คาจาง
เ มาบริ าร คาจางจัดนิทรรศ าร คาเชารถปรับ า าศ คาเชาที่
พั คา า าร คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คาข งที่ระลึ คาวัสดุ
สานั งาน คาวัสดุค มพิวเต ร์ และ ื่นๆที่เ ี่ยวข งและจาเป็นใน
ารดาเนินงานตามโครง าร ฯลฯ เป็นไปพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 และที่แ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และ
บันทึ ข ต ลงความรวมมื ดาน ารท งเที่ยว พ.ศ. 2559 ตาม
แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 199 ลาดับที่ 4

จานวน

150,000 บาท

นา : 210/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:19

โครง ารเคาท์ดาว/สวัสดีปีใ ม

จานวน

500,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารเคาท์ดาวน์/สวัสดีปี
ใ ม โดยมีคาใชจายประ บดวย คาจางเ มาบริ าร คาเชา
เครื่ งขยายเสียง คาต แตงสถานที่ คาต บแทนชุด ารแสดง คา
ต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร คาวัสดุสานั งาน คา
วัสดุค มพิวเต ร์ คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร และ ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็นใน ารดาเนินงานตาม
โครง าร ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นต น าร
ระจาย านาจใ แ งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 7 นา 20 ลาดับที่ 1
โครง ารตลาดสะพานโคง 100 ปี
จานวน

500,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารตลาดสะพาน
โคง 100 ปี โดยมีคาใชจายประ บดวย คาจางเ มาบริ าร คา
จางเชาเครื่ งขยายเสียง คาต แตงสถานที่ คาต บแทนชุด าร
แสดง คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร คาวัสดุสานั
งาน คาวัสดุค มพิวเต ร์ คาวัสดุ สราง คาวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และ ื่นๆที่เ ี่ยวข งและจาเป็น
ใน ารดาเนินงานตามโครง าร ฯลฯ เป็นไปพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 และที่แ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นต น าร ระจาย านาจใ แ งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 นา 198 ลาดับที่ 3

นา : 211/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:19

โครง ารถนนคนเดิน

จานวน

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารถนนคนเดิน โดยมีคา
ใชจายประ บดวย คาวัสดุสานั งาน คาจางเชาเครื่ งขยาย
เสียง คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คา า าร คา า ารวางและ
เครื่ งดื่ม คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร คาต บ
แทนชุด ารแสดงใน ิจ รรมโครง าร คาต แตงสถานที่ คาจาง
เ มาบริ ารและ ื่นๆที่เ ี่ยวข งและจาเป็นใน ารดาเนินงานตาม
โครง ารฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 และที่แ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และพระราช
บัญญัติแผนและขั้นต น าร ระจาย านาจใ แ งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 นา 196 ลาดับที่ 1
โครง ารพัฒนาศั ยภาพผประ บ าร สถานประ บ าร ดาน าร จานวน
ท งเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารพัฒนาศั ยภาพผ
ประ บ าร สถานประ บ าร ดาน ารท งเที่ยวเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี โดยมีคาใชจายประ บดวย คาวัสดุสานั งาน คา
วัสดุโฆษณาและเผยแพร คา า าร คา า ารวางและเครื่ ง
ดื่ม คาต บแทนวิทยา ร คาจางเ มาบริ าร คาเชาที่พั คา
ธรรมเนียมเขาสถานที่ตางๆ คาจางเ มารถปรับ า าศ คาข งที่
ระลึ คาวัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น คาพิมพ์เ ียรติบัตรและ ื่นๆที่
เ ี่ยวข งและจาเป็นใน ารดาเนินงานตามโครง าร ฯลฯ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แ ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นต น าร
ระจาย านาจใ แ งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ. 2542 ตาม
แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 199 ลาดับที่ 4

250,000 บาท

250,000 บาท

นา : 212/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:19

โครง ารเย็นทั่ว ลา ม าสง รานต์

จานวน

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารเย็นทั่ว ลา ม า
สง รานต์ โดยมีคาใชจายประ บดวย คาจางเ มาบริ าร คาเชา
เครื่ งขยายเสียง คาต แตงสถานที่ คาต บแทนชุด ารแสดง คา
ต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร คาวัสดุสานั งาน คา
วัสดุค มพิวเต ร์ คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร และ ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจาเป็นใน ารดาเนินงานตาม
โครง าร ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นต น าร
ระจาย านาจใ แ งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 7 นา 21 ลาดับที่ 2
โครง ารสงเสริม ิจ รรมและประชาสัมพันธ์ ารท งเที่ยวเทศบาล จานวน
นครสุราษฎร์ธานี
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารสงเสริม ิจ รรมและ
ประชาสัมพันธ์ ารท งเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคาใช
จายประ บดวย คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร คา า าร คา า ารวางและเครื่ งดื่ม คาต บแทน าร
ปฏิบัติงานน เวลาราช าร คาต บแทนชุด ารแสดงใน ิจ รรม
โครง าร คาต แตงสถานที่ คาเชาสถานที่ คาจาง
เ มาบริ าร และ ื่นๆที่เ ี่ยวข งและจาเป็นใน ารดาเนินงานตาม
โครง าร ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ แผนและขั้นต น าร
ระจาย านาจใ แ งค์ รป คร งสวนท งถิ่น พ.ศ. 2542 ตาม
แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 197 ลาดับที่ 2
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน
เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชนครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสงเป็นตน าคารที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ

700,000 บาท

1,000,000 บาท

20,000 บาท

นา : 213/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:19

ค่าวัสดุ

รวม

90,000 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ล ดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบร เ ร์ สาย า าศ รื เสา
า าศสา รับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่ งวัด ระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์
จานวน

40,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ เชน ชุดเครื่ งมื
ผาตัด ทีวาง รวยแ ว สาลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แ ล ฮ ล์ เบา ล ด ระบ ตวง ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์ม แถบบันทึ เสียง รื ภาพ รปสี รื ขาวดา ลาง ัด
ขยายภาพ ผาขาวสา รับเขียนป้าย ขาตั้ง ล ง ระเป๋าใส ล ง
ถายรป ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณ
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

นา : 214/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:19

วัสดุค มพิวเต ร์

จานวน

10,000 บาท

รวม

8,066,410 บาท

รวม

7,326,780 บาท

รวม

7,326,780 บาท

เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

6,149,600 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

243,780 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ข งพนั งาน ดังนี้
1) เงินเพิ่มคาคร งชีพฯ สา รับพนั งาน จานวน 3,780 บาท
2) คาต บแทนรายเดื นข งผบริ ารและพนั งาน
เทศบาล จานวน 240,000 บาท
เงินประจาตาแ นง

จานวน

258,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินประจาตาแ นงข งผบริ าร
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

653,900 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

21,500 บาท

รวม

739,630 บาท

รวม

347,800 บาท

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร

จานวน

3,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
คาเชาบาน

จานวน

224,400 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
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เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

จานวน

120,400 บาท

รวม

190,830 บาท

จานวน

54,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเชาทรัพย์สินสา รับใชใน ารปฏิบัติ
งาน เชน เครื่ งถายเ สาร เครื่ งค มพิวเต ร์ เครื่ งพิมพ์ ฯลฯ
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาเชาทรัพย์สิน

เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร คา
ใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

จานวน

72,830 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม
จานวน

14,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชนครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง าคารที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ

จานวน

30,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

120,000 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

50,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว

จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุยานพา นะและขนสง
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น

จานวน

25,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุน้ามันเชื้ เพลิงและ ล ลื่น เชน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน ถาน แ ส ุงตม น้ามัน ล ลื่น ฯลฯ ตาม ลั
ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ เชน ชุดเครื่ งมื
ผาตัด ทีวาง รวยแ ว สาลี และผาพันแผล เวช
ภัณฑ์ ล ฮ ล์ เบา ล ด ระบ ตวง ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
วัสดุค มพิวเต ร์
จานวน

30,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

81,000 บาท

คาบริ ารโทรศัพท์

จานวน

72,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่ สารและโทรคมนาคม

จานวน

9,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาโทรสาร คาเทเล ซ์ คาใชจายเ ี่ยว ับ ารใชระบบ
ินเต ร์เน็ต รวมถึง ินเต ร์เน็ต าร์ดและคาสื่ สาร ื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาสื่ สารตางๆ ที่ไมเขาลั ษณะรายจาย ื่นๆ ใน มวด
นี้ เป็นตน ฯลฯ
งานก่อสร้าง
งบบุคลากร

รวม 118,014,380 บาท
รวม

31,988,680 บาท

รวม

31,988,680 บาท

เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

12,411,900 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

147,180 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ข งพนั งานเทศบาล ดังนี้
1) เงินเพิ่ม ารคร งชีพฯ สา รับพนั งาน
เทศบาล จานวน 12,780 บาท
2) คาต บแทนรายเดื น สา รับผบริ ารและพนั งาน
เทศบาล จานวน 134,400 บาท
เงินประจาตาแ นง

จานวน

230,400 บาท

เพื่ จายเป็นเงินประจาตาแ นงข งผบริ าร
คาจางล จางประจา

จานวน

1,450,800 บาท

เพื่ จายเป็นคาจางล จางประจา พร มทั้งเงินปรับปรุงคาจาง
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

16,358,600 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

1,389,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง
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งบดาเนินงาน

รวม

26,528,100 บาท

รวม

2,593,600 บาท

คาเบี้ยประชุม

จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเบี้ยประชุมสา รับคณะ รรม ารพิจารณา ุธรณ์
ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และคณะ รรม ารตาง ๆ
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร

จานวน

1,790,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
คาเชาบาน

จานวน

532,800 บาท

จานวน

260,800 บาท

รวม

5,353,000 บาท

จานวน

1,050,000 บาท

ค่าตอบแทน

เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาเชาทรัพย์สิน
1) เพื่ จายเป็นคาเชาทรัพย์สินสา รับใชใน ารปฏิบัติ
งาน เชน เครื่ งถายเ สาร เครื่ งค มพิวเต ร์ เครื่ งพิมพ์ ฯลฯ
จานวน 740,000 บาท
2) เพื่ จายเป็นคาเชาที่ธรณีสงฆ์วัด ลาง สา รับดาเนินโครง าร
ปรับปรุงภมิทัศน์ริมเขื่ นแมน้าตาปี ชวงที่ 2 ถนนศรีตาปี ( นา
วัด ลางเ า) จานวน 310,000 บาท
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รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

จานวน

383,000 บาท

จานวน

160,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม
จานวน

40,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
คาสินไ มทดแทน

60,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาซั ฟ คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาจางเ มาบริ ารตางๆ คาจางเ มาประดับ
ไฟฟ้าแสงสวางบริเวณเ าะ ลางถนน าญจนวิถี ถนนศรี
วิชัย ถนนชนเ ษม และบริเวณริมเขื่ นแมน้าตาปี สะพานขามแม
น้าตาปี คาติดตั้งมิเต ร์ชั่วคราว คาประ ัน ารใชไฟฟ้า คา
ธรรมเนียมต ไฟ คาติดตั้ง รื้ ถ น และคาตรวจส บภายในข ง
โครง ารขยายเขตไฟฟ้าสาธารณาะ คาติดตั้ง ม แปลงไฟฟ้าชั่ว
คราว คาจางเ มา ื่นๆ คาสารวจ แบบ และประมาณราคา
แบบแปลนข งเทศบาล คาเปลี่ยนมิเต ร์ชารุด คาบริ ารแ
ไฟฟ้าขัดข ง ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบ
ประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

เพื่ จายเป็นคาสินไ มทดแทน สา รับความเสีย ายแ ราง าย
และชีวิต รื สญ ายแ ทรัพย์สิน เชน คาใชจายที่ผเสีย ายต ง
เสียไปเป็นคารั ษาพยาบาล รื คาขาดประโยชน์ทามา าไดใน
ระ วางเจ็บป่วย เป็นตน

จานวน
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โครง ารจางศึ ษาความเ มาะสมใน ารบริ ารจัด ารพื้นที่บึงขุน
ทะเล

จานวน

400,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง าร บรมใ ความรดาน
ผังเมื ง โดยมีคาใชจายประ บดวย คาเชาสถานที่ประชุม คาใช
จายในพิธีเปิดและปิด ารฝึ บรม คา ระเป๋า รื สิ่งที่ใชบรรจุ
เ สารสา รับผเขารับ ารฝึ บรม คา า าร คา า ารวางและ
เครื่ งดื่ม คาสมนาคุณวิทยา ร คาเชาที่พั คายานพา นะใน าร
เดินทางข งวิทยา ร คาไวนิลประชาสัมพันธ์พร มติดตั้ง คาวัสดุ
สานั งาน คาวัสดุค มพิวเต ร์ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คา
จางเ มาบริ าร คาเชา ุป รณ์ตางๆใน ารฝึ บรม คาพา นะ
ใน ารเดินทาง และคาใชจาย ื่นๆที่เ ี่ยวข งและจาเป็นใน ารจัด
ทาโครง าร เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใช
จายใน ารฝึ บรม และ ารเขารับ ารฝึ บรมข งเจา นาที่
ท งถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561–2565
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 73 ลาดับที่ 1
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
จานวน

3,160,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารจางศึ ษาความ
เ มาะสมใน ารบริ ารจัด ารพื้นที่บึงขุนทะเล ประ บดวย
1. ศึ ษาระบบนิเวศน์ข งสิ่งมีชีวิตพื้นที่บริเวณบึงขุนทะเล
2. ศึ ษาแนวทาง ารจัด ารระบบน้าเสียภายในบึงขุนทะเล
3. ศึ ษาวิถีชีวิต ารประ บ าชีพประมงพื้นถิ่นพื้นที่บึงขุน
ทะเล
4. ศึ ษาดานสันทนา ารพื้นที่บริเวณบึงขุนทะเล
ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13
นา 31 ลาดับที่ 1
โครง าร บรมใ ความรดานผังเมื ง

เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชนครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง าคารที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ
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ค่าวัสดุ

รวม

17,861,500 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

900,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

3,025,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ล ดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบร เ ร์ สาย า าศ รื เสา
า าศสา รับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่ งวัด ระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

78,500 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุ สราง
จานวน

10,960,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ สรางตางๆ เชน ิฐ ิน ดิน ทราย ปนซิ
เมนต์ เ ล็ ไมชนิดตางๆ ค น สิ่ว เลื่ ย ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
วัสดุยานพา นะและขนสง
จานวน

571,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น
เพื่ จายเป็นคาวัสดุน้ามันเชื้ เพลิงและ ล ลื่น เชน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน ถาน แ ส ุงตม น้ามัน ล ลื่น ฯลฯ ตาม ลั
ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น

จานวน

2,045,000 บาท
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วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์

จานวน

24,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ เชน ชุดเครื่ งมื
ผาตัด ที่วาง รวยแ ว สาลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แ ล ฮ ล์ เบา ล ด ระบ ตวง ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน

18,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์ม แถบบันทึ เสียง รื ภาพ รปสี รื ขาวดา ลาง ัด
ขยายภาพ ผาขาวสา รับเขียนป้าย ขาตั้ง ล ง ระเป๋าใส ล ง
ถายรป ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณ
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุเครื่ งแตง าย
จานวน

105,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ วัสดุเครื่ งแตง าย เชน ผาปิดจม ถุงมื ฯ
ลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุค มพิวเต ร์
จานวน

100,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุสารวจ
จานวน

25,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ วัสดุสารวจ เชน บันได ลมิเนียม เครื่ งมื
แ ะสลั เครื่ งมื ดึงสายโทรศัพท์ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุ ื่น

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ ื่นที่ไมเขาพว ับวัสดุใดๆ เชน มิเต ร์
น้า ไฟฟ้า ัวเชื่ มแ ส สม เรื ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

จานวน
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

720,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

630,000 บาท

เพื่ จายเป็นคา ระแสไฟฟ้าบริเวณ าคารสานั งานและโรงเ ็บ
วัสดุบาง ิฐ โรงซ มเครื่ งจั ร ล คา ระแสไฟฟ้าประดับ
สะพานศรีตาปี คา ระแสไฟฟ้าในงานประเพณีตาง ๆ ฯลฯ
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

40,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาน้าประปาสา รับ าคารสานั งานและโรงเ ็บวัสดุ
บานบาง ิฐ คาน้าประปาบริเวณสะพานนริศ คาน้าประปาทาเรื
เ าะ
คาบริ ารสื่ สารและโทรคมนาคม
จานวน

50,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบริ ารสื่ สารและโทรคมนาคม คาเทเล ซ์ คาใช
จายเ ี่ยว ับ ารใชระบบ ินเต ร์เน็ต รวมถึง ินเต ร์เน็ต าร์ด
และคาบริ ารสื่ สาร ื่นๆ เชน คาเคเบิลทีวี คาบริ ารระบบ
บันทึ ข มล ารเดินทางข งรถ (GPS) เป็นตน
งบลงทุน

รวม

59,497,600 บาท

รวม

937,600 บาท

จานวน

12,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ เครื่ งบันทึ ข มล ารเดินทางข ง
รถ (GPS) ข งรถเทลเล ร์ ทะเบียน 81-5701 (รายละเ ียดตาม
ประ าศ รม ารขนสงทางบ ) จานวน 1 เครื่ ง ตามแผนพัฒนา
ท งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 80 ลาดับที่ 5
รถบรรทุ (ดีเซล)
จานวน

854,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
เครื่ งบันทึ ข มล ารเดินทางข งรถ (GPS)

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ รถบรรทุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
ระบ สบไมต่า วา 2,400 ซีซี รื าลังเครื่ งยนต์ สงสุดไมต่า
วา 110 ิโลวัตต์ ขับเคลื่ น 2 ล แบบดับเบิ้ลแค็บ
1. เป็น ระบะสาเร็จรป
2. งโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประต
3. เป็นราคารวมเครื่ งปรับ า าศ
4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานั งบประมาณ เดื น
ธันวาคม 2563) จานวน 1 คัน ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 78 ลาดับที่ 2
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ครุภัณฑ์ค มพิวเต ร์ รื ิเล็ ทร นิ ส์
เครื่ งค มพิวเต ร์ สา รับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จ แสดง
ภาพขนาดไมน ย วา 19 นิ้ว)
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ เครื่ งค มพิวเต ร์ สา รับงานประมวล
ผล แบบที่ 2* (จ แสดงภาพขนาดไมน ย วา 19 นิ้ว) จานวน 2
เครื่ ง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน ย วา 6 แ น
ลั (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนา ิ าพื้นฐานไมน ย
วา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนา ิ าไดใน รณีที่
ต งใชความสามารถใน ารประมวลผลสง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียว ันขนาดไม
น ย วา 12 MB
- มี นวยประมวลผลเพื่ แสดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะ ยางใด
ยาง นึ่ง รื ดี วา ดังนี้
1. เป็นแผงวงจรเพื่ แสดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี
นวยความจาขนาดไมน ย วา 2 GB รื
2. มี นวยประมวลผลเพื่ แสดงภาพติดตั้ง ยภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
นวยความจา ลั ใน ารแสดงภาพขนาดไมน ย วา 2 GB รื
3. มี นวยประมวลผลเพื่ แสดงภาพที่มีความสามารถใน
ารใช นวยความจา ลั ใน ารแสดงภาพขนาดไมน ย
วา 2 GB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รื ดี วา มีขนาด
ไมน ย วา 8 GB
- มี นวยจัดเ ็บข มล ชนิด SATA รื ดี วา ขนาดความจุไม
น ย วา 2 TB รื ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น ย วา 480 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รื ดี วา จานวน 1 นวย
- มีช งเชื่ มต ระบบเครื ขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รื ดี วา จานวนไมน ย วา 1
ชง
- มีช งเชื่ มต (Interface) แบบ USB 2.0 รื ดี วา ไม
น ย วา 3 ช ง

จานวน

60,000 บาท
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- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจ แสดงภาพขนาดไมน ย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
(รายละเ ียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด
า ุป รณ์และระบบค มพิวเต ร์ฉบับเดื นพฤษภาคม 2563
) (เป็นครุภัณฑ์ที่มิไดใชสา รับบริ ารสาธารณะและ ิจ รรม
สาธารณะ)
เครื่ งสาร งไฟฟ้า

จานวน

11,600 บาท

รวม

58,560,000 บาท

จานวน

6,800,000 บาท

เพื่ จายเป็นคา สราง นา ิ าบริเวณสะพานนริศ ขนาด
วาง 3.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร สงไมน ย
วา 9.00 เมตร พร มปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยร บ (รายละเ ียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาล า นด) ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 30 ลาดับที่ 1
โครง าร สราง าคารจ ดรถสานั งานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จานวน

50,000,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ เครื่ งสาร งไฟฟ้า ขนาด 1kVA จานวน 2
เครื่ งๆ ละ 5,800 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี าลังไฟฟ้าดานน ไมน ย วา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสาร งไฟฟ้าไดไมน ย วา 15 นาที
(รายละเ ียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด
า ุป รณ์และระบบค มพิวเต ร์ฉบับเดื นพฤษภาคม 2563
) (เป็นครุภัณฑ์ที่มิไดใชสา รับบริ ารสาธารณะและ ิจ รรม
สาธารณะ)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา สรางสิ่งสาธารณป าร
โครง าร สราง นา ิ า

เพื่ จายเป็นคา สราง าคารจ ดรถแบบ ค.ส.ล. 5
ชั้น ขนาด วาง 28.00 ม. ยาว 58.00 ม. รื พื้นที่ไมน ย
วา 8,000.00 ตร.ม. (รายละเ ียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
า นด) ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13 นา 74 ลาดับที่ 2
- สานั ปลัดเทศบาล
โครง ารปรับปรุงสะพานล ย ถนนตลาดใ ม บริเวณ นาโรงเรียน จานวน
สุราษฎร์พิทยา

200,000 บาท

นา : 226/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:19

เพื่ จายเป็นคาปรับปรุงสะพานล ยถนนตลาดใ ม บริเวณ นา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยทา าร สราง ลังคาคลุมสะพาน
ขนาด วาง 2.50 เมตร ยาว 19.00 เมตร พร มปรับปรุงบันไดขึ้น
ลงและราว ันต (รายละเ ียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
า นด) ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 9 นา 3 ลาดับที่ 3
คา สรางสิ่งสาธารณปโภค
โครง ารขยายเขตระบบจา นายเพื่ จาย ระแสไฟฟ้า พร มติดตั้ง จานวน
เครื่ งวัด ระแสไฟฟ้า าคารธาราบาบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เพื่ จายเป็นคาขยายเขตระบบจา นายเพื่ จาย ระแส
ไฟฟ้า พร มติดตั้งเครื่ งวัด ระแสไฟฟ้า าคารธารา
บาบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรายละเ ียดตาม นังสื จา าร
ไฟฟ้าสวนภมิภาคจัง วัดสุราษฎร์ธานี แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ฉบับแ ไข ครั้งที่ 13
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม
โครง ารติดตั้งวางท ประปา าคารธาราบาบัด เทศบาลนคร
จานวน
สุราษฎร์ธานี

800,000 บาท

660,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาติดตั้งวางท ประปา าคารธาราบาบัด เทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี รายละเ ียดตาม นังสื จา ารประปาสวน
ภมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565
ฉบับแ ไข ครั้งที่ 13
- สานั สาธารณสุขและสิ่งแวดล ม
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
เพื่ จายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) (คา สราง
สิ่งสาธารณปโภคและสิ่งสาธารณป าร) ตามสัญญาโครง าร
สรางตางๆ ตาม นังสื รมสงเสริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 ันยายน 2560 และ นังสื รมสง
เสริม ารป คร งท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

จานวน

100,000 บาท

นา : 227/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:19

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

10,448,700 บาท

รวม

4,915,700 บาท

รวม

4,915,700 บาท

เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

1,107,800 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น
เงินประจาตาแ นง

จานวน

18,000 บาท

เพื่ จายเป็นเงินประจาตาแ นงข งผบริ าร
คาจางล จางประจา

จานวน

534,500 บาท

เพื่ จายเป็นคาจางล จางประจา พร มทั้งเงินปรับปรุงคาจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งล จางประจา

จานวน

20,200 บาท

เพื่ จายเป็นคาเงินเพิ่มพิเศษสา รับล จางประจา
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

2,919,100 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

316,100 บาท

รวม

3,233,000 บาท

รวม

535,000 บาท

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร

จานวน

400,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
คาเชาบาน

จานวน

60,000 บาท

จานวน

75,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เพื่ จายเป็นคาเชาบานสา รับพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร
เงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่ จายเป็นเงินชวยเ ลื ารศึ ษาบุตร สา รับพนั งานเทศบาล

นา : 228/239
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ค่าใช้สอย

รวม

1,058,000 บาท

จานวน

138,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเชาทรัพย์สินสา รับใชใน ารปฏิบัติ
งาน เชน เครื่ งถายเ สาร เครื่ งค มพิวเต ร์ เครื่ งพิมพ์ ฯลฯ
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
จานวน

750,000 บาท

รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาเชาทรัพย์สิน

เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาจางเ มาบุคคลภายน ดแลบารุงรั ษาตนไม เ าะ
ลางถนน าญจนวิถี และดแลบารุงรั ษาทาความสะ าด งน้า
าคาร เน ประสงค์ และพื้นที่บริเวณโดยร บ (ภายในสวน
สาธารณะบึงขุนทะเล) คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คา
โฆษณาและเผยแพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์
ราช าร คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจาง
เ มาบริ าร คาใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัย
รถ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

จานวน

16,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม
จานวน

4,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชนครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง าคารที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ

จานวน

150,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

1,610,000 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

50,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

15,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ล ดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบร เ ร์ สาย า าศ รื เสา
า าศสา รับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่ งวัด ระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

40,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุ สราง
จานวน

250,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ สรางตางๆ เชน ิฐ ิน ดิน ทราย ปนซิ
เมนต์ เ ล็ ไมชนิดตางๆ ค น สิ่ว เลื่ ย ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
วัสดุยานพา นะและขนสง
จานวน

180,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น

500,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุน้ามันเชื้ เพลิงและ ล ลื่น เชน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน ถาน แ ส ุงตม น้ามัน ล ลื่น ฯลฯ ตาม ลั
ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น

จานวน

นา : 230/239
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วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์

จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ เชน ชุดเครื่ งมื
ผาตัด ที่วาง รวยแ ว สาลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แ ล ฮ ล์ เบา ล ด ระบ ตวง ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุ ารเ ษตร
จานวน

500,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุเ ษตรตางๆ เชน ปุ๋ย จานพรวน จ บ
มุน วน ระชัง ยาป้ ง ันและ าจัดศัตรพืช นา า ป้ ง ัน
แ สพิษ วัสดุเพาะชา ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจาย
งบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์ม แถบบันทึ เสียง รื ภาพ รปสี รื ขาวดา ลาง ัด
ขยายภาพ ผาขาวสา รับเขียนป้าย ขาตั้ง ล ง ระเป๋าใส ล ง
ถายรป ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณ
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุเครื่ งแตง าย
จานวน

30,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ วัสดุเครื่ งแตง าย เชน ผาปิดจม ถุงมื ฯ
ลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุค มพิวเต ร์
จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุสารวจ
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ วัสดุสารวจ เชน บันได ลมิเนียม เครื่ งมื
แ ะสลั เครื่ งมื ดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

2,300,000 บาท

รวม

2,300,000 บาท

จานวน

2,300,000 บาท

รวม

608,500 บาท

รวม

406,500 บาท

รวม

406,500 บาท

เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

235,100 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดื น
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

165,800 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

5,600 บาท

คาบริ ารสื่ สารและโทรคมนาคม
เพื่ จายเป็นคาบริ ารสื่ สารและโทรคมนาคม คาเทเล ซ์ คาใช
จายเ ี่ยว ับ ารใชระบบ ินเต ร์เน็ต รวมถึง ินเต ร์เน็ต าร์ด
และคาบริ ารสื่ สาร ื่นๆ เชน คาเคเบิลทีวี คาบริ ารระบบ
บันทึ ข มล ารเดินทางข งรถ (GPS) เป็นตน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ สราง
รถขุดตีนตะขาบ
เพื่ จายเป็นคาจัดซื้ รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไมน ย
วา 5 ตัน เครื่ งยนต์ดีเซล ขนาดเครื่ งยนต์ ไมน ย วา 38 แรง
มา พร มใบมีดดันดิน นา จานวน 1 คัน (เป็นราคาท งถิ่นเนื่ ง
จา เป็นราย ารไมปรา ฎตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สานั งบ
ประมาณ ธันวาคม 2563 เพื่ ความเ มาะสมใน ารใช
งาน ประ ยัด คุมคา จึงใชราคาท งถิ่น) ตามแผนพัฒนาท ง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 นา 89 ลาดับที่ 19
แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง
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งบดาเนินงาน

รวม

202,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

90,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร

จานวน

40,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พา นะ คาเชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร
เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร คา
ใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
คาบารุงรั ษาและซ มแซม
เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษาซ มแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ื่น รวมถึง
ที่ดินและสิ่ง สราง ที่ชารุดเสีย าย เชน เครื่ ง
ค มพิวเต ร์ เครื่ งพิมพ์ดีด ฯลฯ ใ สามารถใชงานไดตามป ติ
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ค่าวัสดุ

รวม

80,000 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

30,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ล ดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบร เ ร์ สาย า าศ รื เสา
า าศสา รับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่ งวัด ระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุ สราง
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ สรางตางๆ เชน ิฐ ิน ดิน ทราย ปนซิ
เมนต์ เ ล็ ไมชนิดตางๆ ค น สิ่ว เลื่ ย ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
วัสดุค มพิวเต ร์
จานวน

30,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

2,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

1,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

1,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาน้าประปา
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งานโรงฆ่าสัตว์

รวม

2,621,800 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,509,000 บาท

รวม

1,509,000 บาท

เงินเดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

จานวน

907,100 บาท

เพื่ จายเป็นเงินเดื นแ พนั งานเทศบาล พร มทั้งเงินปรับปรุง
คาต บแทนพนั งานจาง

จานวน

577,100 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนพนั งานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

จานวน

24,800 บาท

รวม

1,112,800 บาท

รวม

92,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทนบุคลา รดาน ารแพทย์ คาต บแทน คา
จางพิเศษ คาลวงเวลาสา รับแพทย์ พยาบาล เจา นาที่ ื่นๆ ที่
เ ี่ยวข งและจาเป็น
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช าร
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน เวลาราช ารข ง
พนั งานเทศบาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
น เวลาราช าร ตามระเบียบฯ
คาเชาบาน

จานวน

72,000 บาท

รวม

790,800 บาท

จานวน

36,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่ จายเป็นเงินเพิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ันเป็นประโยชน์แ งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น

เพื่ จายเป็นคาเชาบานข งพนั งานเทศบาล ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาเชาทรัพย์สิน
เพื่ จายเป็นคาเชาทรัพย์สินสา รับใชใน ารปฏิบัติ
งาน เชน เครื่ งถายเ สาร เครื่ งค มพิวเต ร์ เครื่ งพิมพ์ ฯลฯ
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รายจายเพื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

จานวน

15,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พั คาบริ ารจ ดรถ ณ ทา า าศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมใน ารใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
คาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม
จานวน

2,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาเย็บ นังสื รื เขาป นังสื คาถายเ สาร คา
ซั ฟ คา าจัดสิ่งปฏิ ล คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคา
พิพา ษา คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายสา รับ ารทาประ ันภัยรถยนต์ราช าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเ มาบริ าร คา
ใชจายใน าร ติดตั้งโทรศัพท์ คาประ ันภัยรถ ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
รายจายเ ี่ยวเนื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ฯลฯ

เพื่ จายเป็นคาลงทะเบียนใน ารฝึ บรม ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
โครง ารทา มันสุนัข/แมวจรจัด ที่ าศัยในวัด 15 วัดและในชุมชน จานวน
70 ชุมชน
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารทา มันสุนัข/แมว
จรจัด ที่ าศัยในวัด 15 วัดและในชุมชน 70 ชุมชน โดยมีคาใช
จายประ บดวย เวชภัณฑ์ทาง ารแพทย์ คาวัสดุสานั งาน คา
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ และวัสดุ ื่นๆ ที่เ ี่ยวข งและจา
เป็น เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และแ ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 นา 355 ลาดับที่ 2
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โครง ารสัตว์ปล ดโรค คนปล ดภัยจา โรคพิษสุนัขบา ตามพระ จานวน
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจาน งนางเธ เจาฟ้าจุ าภร
ณวลัยลั ษณ์ ัครราช ุมารี รมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารสัตว์ปล ดโรคคน
ปล ดภัยจา โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระ
เจาน งนางเธ เจาฟ้าจุ าภรณวลัยลั ษณ์ ัครราช ุมารี รม
พระศรีสวางวัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมีคาใชจายประ บ
ดวย คาต บแทนใน ารสารวจข มลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ คื สุนัข/แมว ข งประชาชนและ สุนัข/แมว จรจัดในเขต
เทศบาล เพื่ เป็นคาวัคซีนป้ ง ันโรคพิษสุนัขบาฉีดใ สุนัขและ
แมว เป็นไปตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0810 .5/ว 0994 ลงวันที่ 24 ุมภาพันธ์ 2560 และ นังสื รม
สงเสริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/729 ลงวัน
ที่ 31 มีนาคม 2560 แผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 นา 356 ลาดับที่ 3
โครง ารสารวจข มลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครง าร จานวน
สัตว์ปล ดโรคคนปล ดภัยจา โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจาน งนางเธ เจาฟ้าจุ าภร
ณวลัยลั ษณ์ ัครราช ุมารี รมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี(เงิน ุด นุน)
เพื่ จายเป็นคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารสา รับสารวจข มล
จานวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครง ารสัตว์ปล ดโรค คน
ปล ดภัยจา โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจาน งนางเธ เจาฟ้าจุ าภร
ณวลัยลั ษณ์ ัครราช ุมารี รมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โดยมีคาใชจายประ บดวย คาต บแทนใน ารสารวจ
ข มลจานวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ คื สุนัข/แมว ข ง
ประชาชน และสุนัข/แมว
จรจัดในเขตเทศบาล และ
บันทึ ไวในฐานข มล Thai Rabies.net ข ง รม
-เป็นไปตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0994 ลงวันที่ 24 ุมภาพันธ์ 2560
-เป็นไปตาม นังสื รมสงเสริม ารป คร งท งถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560
ตามแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 10
นา 2 ลาดับที่ 2

นา : 236/239

399,800 บาท

80,000 บาท

นา : 237/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:19

คาบารุงรั ษาและซ มแซม

จานวน

50,000 บาท

รวม

220,000 บาท

วัสดุสานั งาน

จานวน

40,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุสานั งาน
ตางๆ เชน ระดาษ ปา า ดินส ยางลบ น้าดื่ม คาสิ่งพิมพ์จา
ารซื้ รื จางพิมพ์ คารับวารสาร ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ล ดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบร เ ร์ สาย า าศ รื เสา
า าศสา รับวิทยุ ไมโครโฟน เครื่ งวัด ระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซั ฟ ไม
วาด มุง ม น แปรงขัดพื้น น้ายาทาความสะ าด ถวยจาน แ ว
น้า ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุ สราง
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ สรางตางๆ เชน ิฐ ิน ดิน ทราย ปนซิ
เมนต์ เ ล็ ไมชนิดตางๆ ค น สิ่ว เลื่ ย ฯลฯ ตาม ลั าร
จาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น
วัสดุยานพา นะและขนสง
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบารุงรั ษา รื ซ มแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดเสีย
าย เชนครุภัณฑ์สานั งาน ครุภัณฑ์ ี า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสงเป็นตน าคารที่ดินและสิ่ง
สราง ฯลฯ
ค่าวัสดุ

เพื่ จายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง เชน ยางน ยาง
ใน ัวเทียน แบตเต รี่ ฟิล์ม ร งแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช ับรถ
ยนต์ ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

นา : 238/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:19

วัสดุเชื้ เพลิงและ ล ลื่น

จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุน้ามันเชื้ เพลิงและ ล ลื่น เชน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน ถาน แ ส ุงตม น้ามัน ล ลื่น ฯลฯ ตาม ลั
ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์
จานวน

80,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ เชน ชุดเครื่ งมื
ผาตัด ทีวาง รวยแ ว สาลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ แ ล ฮ ล์ เบา ล ด ระบ ตวง ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุ ารเ ษตร
จานวน

5,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุเ ษตรตางๆ เชน ปุ๋ย จานพรวน จ บ
มุน วน ระชัง ยาป้ ง ันและ าจัดศัตรพืช นา า ป้ ง ัน
แ สพิษ วัสดุเพาะชา ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจาย
งบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์ม แถบบันทึ เสียง รื ภาพ รปสี รื ขาวดา ลาง ัด
ขยายภาพ ผาขาวสา รับเขียนป้าย ขาตั้ง ล ง ระเป๋าใส ล ง
ถายรป ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณ
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
วัสดุค มพิวเต ร์
จานวน

20,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุค มพิวเต ร์ เชน แผน รื เทปบันทึ
ข มล ุป รณ์บันทึ ข มล ตลับผง มึ สา รับเครื่ ง
พิมพ์ แผน ร งแสง ระดาษต เนื่ ง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตาม
ลั ารจาแน ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น
วัสดุ ื่น
จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาวัสดุ ื่นที่ไมเขาพว ับวัสดุใดๆ เชน มิเต ร์
น้า ไฟฟ้า ัวเชื่ มแ ส สม เรื ฯลฯ ตาม ลั ารจาแน
ประเภทรายจายงบประมาณข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

นา : 239/239

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:19

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

คาบริ ารโทรศัพท์

จานวน

10,000 บาท

เพื่ จายเป็นคาบริ ารโทรศัพท์

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

นา : 1/92

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

คาชาระดอ บี้ย

6,875,000

คาชาระ นี้ งิน

24,546,200

งินสมทบ องทุน งินทดแทน

งบกลาง

400,000

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

8,400,000

งินสารองจาย

2,000,000

บี้ยยังชีพความพิ าร

22,767,200

บี้ยยังชีพผป่วย อดส์

456,000

บี้ยยังชีพผสงอายุ
งบกลาง

แผนงานงบกลาง

118,948,800

งินชวยพิ ศษ
รายจายตามขอผ พัน
คาใชจายใน ารจัด าร
จราจร
คาบารุงสันนิบาต
ทศบาลแ งประ ทศ
ไทย (ส.ท.ท.)
งินชวยคาครองชีพผรับ
บานาญ (ช.ค.บ.)
งินชวยคาทาศพขา
ราช าร/พนั งาน

1,000,000

750,000

1,800,000
500,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

นา : 2/92

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

รวม
6,875,000

คาชาระ นี้ งิน

24,546,200
400,000

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

8,400,000

งินสารองจาย

2,000,000

บี้ยยังชีพความพิ าร

22,767,200

บี้ยยังชีพผป่วย อดส์

456,000

บี้ยยังชีพผสงอายุ
งบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

คาชาระดอ บี้ย
งินสมทบ องทุน งินทดแทน

งบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

118,948,800

งินชวยพิ ศษ
รายจายตามขอผ พัน
คาใชจายใน ารจัด าร
จราจร
คาบารุงสันนิบาต
ทศบาลแ งประ ทศ
ไทย (ส.ท.ท.)
งินชวยคาครองชีพผรับ
บานาญ (ช.ค.บ.)
งินชวยคาทาศพขา
ราช าร/พนั งาน

1,000,000

750,000

1,800,000
500,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 3/92

แผนงาน
งินชวยคาทาศพ
พนั งานจาง

100,000

งินชวยคาทาศพล จาง
ประจา

150,000

งินบา น็จล จาง
ประจา
งบกลาง

งบกลาง

งินสมทบ องทุน
บา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น (
.บ.ท.)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

2,850,000

20,266,000

งินสมทบ องทุน
สวัสดิ ารชุมชน ทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

4,015,000

งินสมทบ องทุน ลั
ประ ันสุขภาพแ งชาติ

3,600,000

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นาย /รองนาย

งบบุคลากร

แผนงานงบกลาง

480,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิ
สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

5,798,520

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รอง
นาย

480,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 4/92

แผนงาน

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

รวม

100,000

งินชวยคาทาศพล จาง
ประจา

150,000

งินสมทบ องทุน
บา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น (
.บ.ท.)

2,850,000

20,266,000

งินสมทบ องทุน
สวัสดิ ารชุมชน ทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

4,015,000

งินสมทบ องทุน ลั
ประ ันสุขภาพแ งชาติ

3,600,000

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นาย /รองนาย

งบบุคลากร

แผนงานการ
พาณิชย์

งินชวยคาทาศพ
พนั งานจาง

งินบา น็จล จาง
ประจา
งบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

480,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิ
สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

5,798,520

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รอง
นาย

480,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

นา : 5/92

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนราย ดือน
ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ าร
บริ ารสวนตาบล
งิน ดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คาจางล จางประจา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

2,132,280
638,200

2,313,300

634,000

756,400

คาตอบแทนพนั งานจาง

22,139,600

10,742,700

28,932,560

18,609,900

2,371,300

44,209,100

1,829,500

งิน ดือนขาราช าร รือ
พนั งานสวนทองถิ่น

45,070,600

8,545,500

126,725,710

27,968,300

5,286,800

7,528,100

2,873,600

งินประจาตาแ นง

1,129,200

36,000

270,000

1,075,200

121,200

103,200

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร
รือพนั งานสวนทองถิ่น

1,028,880

121,800

13,509,700

2,191,200

67,200

109,200

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาง

1,395,200

1,333,200

1,815,460

1,005,800

128,400

4,425,700

10,200

45,400

งินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทน

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

966,300

งิน พิ่มตาง ๆ ของล จาง
ประจา

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

2,115,700

48,000

30,240

14,518,700

คา ชาบาน

3,927,000

445,200

621,600

802,560

168,000

312,000

60,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

1,653,300

575,000

60,000

81,500

40,000

9,914,000

20,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

นา : 6/92

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

คาตอบแทนราย ดือน
ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ าร
บริ ารสวนตาบล

966,300

งิน ดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

2,132,280

คาจางล จางประจา

งบบุคลากร

1,450,800

534,500

8,442,900

คาตอบแทนพนั งานจาง

1,857,000

17,012,500

2,919,100

742,900

151,366,160

งิน ดือนขาราช าร รือ
พนั งานสวนทองถิ่น

1,675,200

18,561,500

1,107,800

1,142,200

246,485,310

18,000

488,400

18,000

งินประจาตาแ นง
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร
รือพนั งานสวนทองถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาง

3,259,200

390,960
188,600

1,411,300

งิน พิ่มตาง ๆ ของล จาง
ประจา

17,418,940
316,100

30,400

20,200

คา ชาบาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

12,098,160
106,040

งินวิทยฐานะ
งบดาเนินงาน

รวม

14,518,700
108,000

757,200

60,000

72,000

7,333,560

5,000

1,793,000

400,000

40,000

14,581,800

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

นา : 7/92

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น
คา บี้ยประชุม

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

16,160,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

516,000

238,000

2,018,800

184,600

245,000

194,600

25,000

78,800

5,000

1,085,000

1,273,000

880,000

100,000

12,063,000

50,000

2,300,000

345,000

290,000

150,000

1,790,000

10,000

70,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จ
างประจา

348,300

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรผไดรับบานาญ

200,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

2,927,200

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

400,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

3,018,000

คา าจัดขยะมลฝอย

26,564,500

คาขนยายขยะมลฝอย

6,087,500

คาจัดทาคมือประชาชน
ทศบาล

320,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

นา : 8/92

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

แผนงานการ
พาณิชย์

10,000

คา บี้ยประชุม

10,000

รวม

18,942,800
80,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จ
างประจา

10,000

381,200

75,000

1,547,500

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรผไดรับบานาญ
คาบารุงรั ษาและซอมแซม

งบดาเนินงาน

200,000
110,000

3,190,000

150,000

80,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

ค่าใช้สอย

21,908,200
400,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

30,000

403,000

750,000

25,000

9,111,000

คา าจัดขยะมลฝอย

26,564,500

คาขนยายขยะมลฝอย

6,087,500

คาจัดทาคมือประชาชน
ทศบาล

320,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 9/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

คาจัดทารายงาน ิจ าร
ทศบาล

350,000

คาจัดทาวารสาร
ทศบาล

450,000

คาจางทาความสะอาด
อาคารศนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

117,000

คาจางทาความสะอาด
อาคารสานั งาน

1,987,200

คาจางที่ปรึ ษา

5,250,000

คาจางยามรั ษาความ
ปลอดภัย

933,120

คาจาง มาบริ ารบารุง
รั ษา/ปรับปรุงระบบ
คอมพิว ตอร์สา รับรถ
ทะ บียน คลื่อนที่

420,000

คาจาง มาบริ าร
พัฒนาและดแลระบบ
บริ ารจัด ารศึ ษา
อิ ล็ ทรอนิ ส์ของ
องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น พื่อ ขาสประ ทศ
ไทย 4.0

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

282,000

752,400

480,000

522,000

175,500

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 10/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

350,000

คาจัดทาวารสาร
ทศบาล

450,000

คาจางทาความสะอาด
อาคารศนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

117,000

195,200

คาจางที่ปรึ ษา
ค่าใช้สอย

รวม

คาจัดทารายงาน ิจ าร
ทศบาล

คาจางทาความสะอาด
อาคารสานั งาน

งบดาเนินงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

คาจางยามรั ษาความ
ปลอดภัย

2,464,400
5,250,000

180,000

2,563,020

คาจาง มาบริ ารบารุง
รั ษา/ปรับปรุงระบบ
คอมพิว ตอร์สา รับรถ
ทะ บียน คลื่อนที่

420,000

คาจาง มาบริ าร
พัฒนาและดแลระบบ
บริ ารจัด ารศึ ษา
อิ ล็ ทรอนิ ส์ของ
องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น พื่อ ขาสประ ทศ
ไทย 4.0

480,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 11/92

แผนงาน
คาจาง มาบริ ารยาย
ระบบงานทะ บียน
ราษฎรและบัตรประจา
ตัวประชาชน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

300,000

คาจาง มาบุคคลภาย
นอ วาดขยะ
คา ชาทรัพย์สิน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

7,400,500
1,384,900

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

32,000

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร ฯลฯ

1,934,500

คาประชาสัมพันธ์ทาง
สถานีโทรทัศน์

100,000

คาประชาสัมพันธ์ทาง
สถานีวิทยุ

156,000

คาพวงมาลัย ชอดอ ไม
ระ ชาดอ ไม และพวง
มาลา

147,600

128,000

1,004,600

474,000

509,600

510,000

120,000

68,000

16,000

195,000

30,000

17,000

4,000

20,000
6,000

คาพัฒนาผประ อบ
วิชาชีพคร

คาสินไ มทดแทน

40,000
64,800

คาพัฒนาครอาสา

คาลงทะ บียนใน ารฝึ
อบรม

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

90,000
839,100

32,000
2,000

238,600

30,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 12/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

300,000

คาจาง มาบุคคลภาย
นอ วาดขยะ

7,400,500
1,104,000

138,000

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร
คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร ฯลฯ
ค่าใช้สอย

รวม

คาจาง มาบริ ารยาย
ระบบงานทะ บียน
ราษฎรและบัตรประจา
ตัวประชาชน

คา ชาทรัพย์สิน

งบดาเนินงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

56,000

232,830

16,000

36,000

4,329,100

40,000

136,800

8,000

3,598,930

คาประชาสัมพันธ์ทาง
สถานีโทรทัศน์

100,000

คาประชาสัมพันธ์ทาง
สถานีวิทยุ

156,000

คาพวงมาลัย ชอดอ ไม
ระ ชาดอ ไม และพวง
มาลา

20,000

คาพัฒนาครอาสา

6,000

คาพัฒนาผประ อบ
วิชาชีพคร
คาลงทะ บียนใน ารฝึ
อบรม
คาสินไ มทดแทน

90,000
14,000

54,000
60,000

4,000

12,000

1,439,700
92,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 13/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง าร ารใ าร
ศึ ษา พื่อตอตาน ารใช
ยา สพติดในสถานศึ ษา

100,000

โครง าร ขารวมงาน
ชุมชนของล สือทอง
ถิ่นไทย

ค่าใช้สอย

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

100,000

โครง ารขับ คลื่อนผนา
ด็ และ ยาวชนตาม
ศาสตร์พระราชา

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

80,000

โครง ารความรวมมือ
ดาน ารทอง ที่ยว
ระ วางภมิภาค
โครง ารคัด ลือ
บุคลา รดี ดนของ
ทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

50,000

โครง าร คาท์
ดาว/สวัสดีปีใ ม
โครง ารจัด ารขยะใน
ชุมชน
โครง ารจัด ารแขงขัน
ีฬา ด็ ยาวชนและ
ประชาชน ทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

300,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 14/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง าร ารใ าร
ศึ ษา พื่อตอตาน ารใช
ยา สพติดในสถานศึ ษา

100,000

โครง ารขับ คลื่อนผนา
ด็ และ ยาวชนตาม
ศาสตร์พระราชา

100,000

โครง าร ขารวมงาน
ชุมชนของล สือทอง
ถิ่นไทย

80,000

โครง ารความรวมมือ
ดาน ารทอง ที่ยว
ระ วางภมิภาค

150,000

โครง ารคัด ลือ
บุคลา รดี ดนของ
ทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี
โครง าร คาท์
ดาว/สวัสดีปีใ ม

50,000

500,000

โครง ารจัด ารขยะใน
ชุมชน
โครง ารจัด ารแขงขัน
ีฬา ด็ ยาวชนและ
ประชาชน ทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

150,000

500,000
300,000

500,000

500,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 15/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารจัด าร ลือ ตั้ง
สมาชิ สภา ทศบาลและ
นาย ทศมนตรีนครสุรา
ษฏร์ธานี

100,000

โครง ารจัด ิจ รรม าร
ใ บริ ารสาธารณะ ชิง
บรณา าร นื่องในวัน
ทองถิ่นไทย "18 มีนา
วันทองถิ่นไทย

10,000

โครง ารจัด ิจ รรม าร
ใ บริ ารสาธารณะ ชิง
บรณา าร นื่องในวัน
ทศบาล

80,000

โครง ารจัด ิจ รรม
ฉลองวัน ด็ แ งชาติ

350,000

โครง ารจัดแขงขัน ีฬา
นั รียนอนุบาล
โครง ารจัด
งาน/ ิจ รรม ฉลิมพระ
ียรติ/ ทิดพระ ียรติ
พระบาทสม ด็จพระ จา
อย ัว สม ด็จพระนาง
จาฯ พระบรมราชินี
และพระบรมวงศานุวงศ์

300,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 16/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารจัด าร ลือ ตั้ง
สมาชิ สภา ทศบาลและ
นาย ทศมนตรีนครสุรา
ษฏร์ธานี

100,000

โครง ารจัด ิจ รรม าร
ใ บริ ารสาธารณะ ชิง
บรณา าร นื่องในวัน
ทองถิ่นไทย "18 มีนา
วันทองถิ่นไทย

10,000

โครง ารจัด ิจ รรม าร
ใ บริ ารสาธารณะ ชิง
บรณา าร นื่องในวัน
ทศบาล

80,000

โครง ารจัด ิจ รรม
ฉลองวัน ด็ แ งชาติ
โครง ารจัดแขงขัน ีฬา
นั รียนอนุบาล
โครง ารจัด
งาน/ ิจ รรม ฉลิมพระ
ียรติ/ ทิดพระ ียรติ
พระบาทสม ด็จพระ จา
อย ัว สม ด็จพระนาง
จาฯ พระบรมราชินี
และพระบรมวงศานุวงศ์

350,000
200,000

200,000

300,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 17/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารจัดงาน
ประ พณีชั พระ-ทอด
ผาป่าและแขง รือยาว
โครง ารจัดงาน
ประ พณีลอย ระทง
โครง ารจัดงาน
ประ พณีวันขึ้นปีใ ม
โครง ารจัดงาน
ประ พณีสง รานต์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารจัดตั้งศนย์
ฉพาะ ิจชวย ลือผ
ประสบภัยในชวง
ทศ าล

50,000

โครง ารจัดทาแผน าร
ดา นินงานประจาปีและ
พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง

70,000

โครง ารจัดทาแผน
พัฒนาทองถิ่น และ พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง

400,000

โครง ารจัดอบรม ด็
และ ยาวชนภาคฤดรอน
โครง ารจางศึ ษาความ
มาะสมใน ารบริ าร
จัด ารพื้นที่บึงขุนทะ ล

500,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 18/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารจัดงาน
ประ พณีชั พระ-ทอด
ผาป่าและแขง รือยาว

7,000,000

7,000,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณีลอย ระทง

1,250,000

1,250,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณีวันขึ้นปีใ ม

300,000

300,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณีสง รานต์

500,000

500,000

โครง ารจัดตั้งศนย์
ฉพาะ ิจชวย ลือผ
ประสบภัยในชวง
ทศ าล

50,000

โครง ารจัดทาแผน าร
ดา นินงานประจาปีและ
พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง

70,000

โครง ารจัดทาแผน
พัฒนาทองถิ่น และ พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง

400,000

โครง ารจัดอบรม ด็
และ ยาวชนภาคฤดรอน

500,000

โครง ารจางศึ ษาความ
มาะสมใน ารบริ าร
จัด ารพื้นที่บึงขุนทะ ล

400,000

400,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 19/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารชวยลด ารติด
อดส์จา แมสล สภา
าชาดไทย พระ จา
วรวงศ์ ธอ พระองค์ จา
โสมสวลี รม มื่นสุทธ
นารีนาถ
โครง าร ชื่อมตอ
โปรแ รมแผนที่ภาษี
และทะ บียนทรัพย์สิน
ับสานั งานทะ บียน
ทองถิ่น ทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

200,000

100,000

โครง ารตลาดนัด
ตลาดน้า บานดอน

200,000

โครง ารตลาดสะพาน
โคง 100 ปี
โครง ารตารวจประสาน
โรง รียน (1 ตารวจ 1
โรง รียน)
โครง ารติดตามและ
ประ มินผลแผนพัฒนา
ทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี
โครง ารถนนคน ดิน

30,000

30,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 20/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารชวยลด ารติด
อดส์จา แมสล สภา
าชาดไทย พระ จา
วรวงศ์ ธอ พระองค์ จา
โสมสวลี รม มื่นสุทธ
นารีนาถ

200,000

โครง าร ชื่อมตอ
โปรแ รมแผนที่ภาษี
และทะ บียนทรัพย์สิน
ับสานั งานทะ บียน
ทองถิ่น ทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

100,000

โครง ารตลาดนัด
ตลาดน้า บานดอน

200,000

โครง ารตลาดสะพาน
โคง 100 ปี

500,000

500,000

โครง ารตารวจประสาน
โรง รียน (1 ตารวจ 1
โรง รียน)

30,000

โครง ารติดตามและ
ประ มินผลแผนพัฒนา
ทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

30,000

โครง ารถนนคน ดิน

250,000

250,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 21/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารทบทวน จัดทา
ปรับปรุง และแ ไข
ฎ มายของ ทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

10,000

โครง ารทา มัน
สุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัย
ในวัด 15 วัดและใน
ชุมชน 70 ชุมชน
โครง าร ทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีพบชุมชน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

400,000

โครง ารบรรพชา
สาม ณรภาคฤดรอน
โครง ารบันทึ พิ ัด
แผนที่ทางภมิศาสตร์
(GPS) ผรับ บี้ยผสงอายุ
และผพิ าร ทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี
โครง ารปฐมนิ ทศ
พนั งานครและ
บุคลา รทาง ารศึ ษา
โครง ารประ วดชุมชน
ขมแข็ง

70,000

150,000

200,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 22/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

โครง ารทบทวน จัดทา
ปรับปรุง และแ ไข
ฎ มายของ ทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

10,000

โครง ารทา มัน
สุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัย
ในวัด 15 วัดและใน
ชุมชน 70 ชุมชน

200,000

โครง าร ทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีพบชุมชน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารบรรพชา
สาม ณรภาคฤดรอน

รวม

200,000

400,000
30,000

30,000

โครง ารบันทึ พิ ัด
แผนที่ทางภมิศาสตร์
(GPS) ผรับ บี้ยผสงอายุ
และผพิ าร ทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

70,000

โครง ารปฐมนิ ทศ
พนั งานครและ
บุคลา รทาง ารศึ ษา

150,000

โครง ารประ วดชุมชน
ขมแข็ง

200,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 23/92

แผนงาน
โครง ารประ วด
องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่นที่มี ารบริ ารจัด าร
ที่ดี

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

40,000

โครง ารประ ัน
คุณภาพภายในสถาน
ศึ ษา

100,000

โครง ารประชาสัมพันธ์
ารจัด ารศึ ษาของ
ทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

800,000

โครง ารประชาสัมพันธ์
ารชาระภาษีทองถิ่น

200,000

โครง ารประชุมคณะ
รรม ารประสานงาน
วิชา าร ารจัด าร
ศึ ษาทองถิ่นระดับ
ทศบาล

100,000

โครง ารประ มิน
คุณภาพ ารจัด าร
ศึ ษา

300,000

โครง ารประ มินผลนั
รียนในระดับ ารศึ ษา
ขั้นพื้นฐาน

900,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 24/92

แผนงาน
โครง ารประ วด
องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่นที่มี ารบริ ารจัด าร
ที่ดี

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

40,000

โครง ารประ ัน
คุณภาพภายในสถาน
ศึ ษา

100,000

โครง ารประชาสัมพันธ์
ารจัด ารศึ ษาของ
ทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

800,000

โครง ารประชาสัมพันธ์
ารชาระภาษีทองถิ่น

200,000

โครง ารประชุมคณะ
รรม ารประสานงาน
วิชา าร ารจัด าร
ศึ ษาทองถิ่นระดับ
ทศบาล

100,000

โครง ารประ มิน
คุณภาพ ารจัด าร
ศึ ษา

300,000

โครง ารประ มินผลนั
รียนในระดับ ารศึ ษา
ขั้นพื้นฐาน

900,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 25/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารปรับปรุงภาวะ
โภชนา ารและสุขภาพ
ด็ ของสม ด็จ พระ
นิษฐาธิราช จา รม
สม ด็จพระ ทพ รัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราช ุมารี

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

300,000

โครง ารผลิตและ ผย
แพรสื่อประชาสัมพันธ์
ทาง Youtube

48,000

50,000

โครง ารฝึ อบรมสง
สริมอาชีพผวางงาน
ตาม ลั ปรัชญา
ศรษฐ ิจพอ พียง
โครง ารฝึ อบรมอาสา
สมัครป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือน

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

200,000

โครง ารปรับปรุงและ
สารวจขอมล ารจัดทา
แผนที่ภาษีฯ

โครง ารฝึ อบรมซอม
แผนป้อง ันและระงับ
อัคคีภัย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

150,000

50,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 26/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารปรับปรุงภาวะ
โภชนา ารและสุขภาพ
ด็ ของสม ด็จ พระ
นิษฐาธิราช จา รม
สม ด็จพระ ทพ รัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราช ุมารี

200,000

โครง ารปรับปรุงและ
สารวจขอมล ารจัดทา
แผนที่ภาษีฯ

300,000

โครง ารผลิตและ ผย
แพรสื่อประชาสัมพันธ์
ทาง Youtube

48,000

โครง ารฝึ อบรมซอม
แผนป้อง ันและระงับ
อัคคีภัย

50,000

โครง ารฝึ อบรมสง
สริมอาชีพผวางงาน
ตาม ลั ปรัชญา
ศรษฐ ิจพอ พียง

150,000

โครง ารฝึ อบรมอาสา
สมัครป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือน

50,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 27/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารพัฒนา ระบวน
าร รียนร พื่อสราง
ชุมชน ขมแข็งใน าร
พัฒนาชุมชน

500,000

โครง ารพัฒนา ระบวน
าร รียนร พื่อสรางสตรี
ขมแข็งตาม ลั
ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ
พียง

250,000

โครง ารพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ด็ และ ยาวชน

80,000

โครง ารพัฒนาระบบ
ขอมลครัว รือนและ
ชุมชน ทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

50,000

โครง ารพัฒนาระบบ
สวัสดิ ารสังคมตาม
ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจ
พอ พียง

20,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 28/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารพัฒนา ระบวน
าร รียนร พื่อสราง
ชุมชน ขมแข็งใน าร
พัฒนาชุมชน

500,000

โครง ารพัฒนา ระบวน
าร รียนร พื่อสรางสตรี
ขมแข็งตาม ลั
ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ
พียง

250,000

โครง ารพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ด็ และ ยาวชน

80,000

โครง ารพัฒนาระบบ
ขอมลครัว รือนและ
ชุมชน ทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

50,000

โครง ารพัฒนาระบบ
สวัสดิ ารสังคมตาม
ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจ
พอ พียง

20,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 29/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรง รียน
และชุมชนของสม ด็จ
พระ นิษฐาธิราช จา
รมสม ด็จพระ ทพรัตน
ราชสุดฯ สยามบรมราช
ุมารี

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

400,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพคณะ รรม าร
ครือขายชุมชนคณะ
รรม าร ขตพัฒนา
ชุมชน คณะ รรม าร
ชุมชนและองค์ รชุมชน
อื่น ๆ

1,360,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพจิตอาสาใน
ชุมชน

50,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพบุคลา รที่
ี่ยวของ ับแผนพัฒนา
ทองถิ่น

350,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพบุคลา ร
ทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

600,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 30/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรง รียน
และชุมชนของสม ด็จ
พระ นิษฐาธิราช จา
รมสม ด็จพระ ทพรัตน
ราชสุดฯ สยามบรมราช
ุมารี

400,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพคณะ รรม าร
ครือขายชุมชนคณะ
รรม าร ขตพัฒนา
ชุมชน คณะ รรม าร
ชุมชนและองค์ รชุมชน
อื่น ๆ

1,360,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพจิตอาสาใน
ชุมชน

50,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพบุคลา รที่
ี่ยวของ ับแผนพัฒนา
ทองถิ่น

350,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพบุคลา ร
ทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

600,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 31/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพผประ อบ าร
สถานประ อบ าร ดาน
ารทอง ที่ยว ทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพผประ อบ าร
และย ระดับสถาน
ประ อบ ารจา นาย
อา ารใน ขต ทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

700,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพสตรี
โครง ารแมล ฟันดี

800,000
57,000

โครง าร ย็นทั่ว ลา
ม าสง รานต์
โครง ารรณรงค์ป้อง ัน
ยา สพติดในชุมชน

80,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 32/92

แผนงาน
โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพผประ อบ าร
สถานประ อบ าร ดาน
ารทอง ที่ยว ทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

250,000

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

250,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพผประ อบ าร
และย ระดับสถาน
ประ อบ ารจา นาย
อา ารใน ขต ทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

700,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพสตรี

800,000

โครง ารแมล ฟันดี
โครง าร ย็นทั่ว ลา
ม าสง รานต์
โครง ารรณรงค์ป้อง ัน
ยา สพติดในชุมชน

57,000
700,000

700,000
80,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 33/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารรณรงค์และ
แ ไขปัญ ายา สพติด
To Be Number One
(ศนย์ พื่อนใจวันรุนใน
ชุมชน/ มบาน) ของทล
ระ มอม ญิงอุบลรัตน
ราช ัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

200,000

โครง ารลดโล รอน ับ
นครสุราษฎร์ธานี

200,000

โครง ารศนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสง
สริมอาชีพผสงอายุ (ศพ
อส.) ทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี
โครง ารสงทีม ีฬา
และ ิจ รรม
นันทนา าร ของ
ทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ขารวมแขงขัน ับ
นวยงานอื่นๆ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

250,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 34/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารรณรงค์และ
แ ไขปัญ ายา สพติด
To Be Number One
(ศนย์ พื่อนใจวันรุนใน
ชุมชน/ มบาน) ของทล
ระ มอม ญิงอุบลรัตน
ราช ัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

200,000

โครง ารลดโล รอน ับ
นครสุราษฎร์ธานี

200,000

โครง ารศนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสง
สริมอาชีพผสงอายุ (ศพ
อส.) ทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

250,000

โครง ารสงทีม ีฬา
และ ิจ รรม
นันทนา าร ของ
ทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ขารวมแขงขัน ับ
นวยงานอื่นๆ

200,000

200,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 35/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครง ารสงทีม ขารวม
แขงขัน ีฬานั รียน
องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่นแ งประ ทศไทย
ระดับภาค และระดับ
ประ ทศ
โครง ารสงทีมโรง รียน
ีฬา ทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี ขารวม
แขงขันราย ารตาง ๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารสง สริม ารใช
จั รยานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในชุมชน
โครง ารสง สริม ารมี
สวนรวม ารดา นินงาน
ของแ นนาสุขภาพ
ชุมชน
โครง ารสง สริม
ิจ รรมทางศาสนา
โครง ารสง สริม
ิจ รรมและประชา
สัมพันธ์ ารทอง ที่ยว
ทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

20,000

96,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 36/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารสงทีม ขารวม
แขงขัน ีฬานั รียน
องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่นแ งประ ทศไทย
ระดับภาค และระดับ
ประ ทศ

5,000,000

5,000,000

โครง ารสงทีมโรง รียน
ีฬา ทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี ขารวม
แขงขันราย ารตาง ๆ

500,000

500,000

โครง ารสง สริม ารใช
จั รยานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในชุมชน

20,000

โครง ารสง สริม ารมี
สวนรวม ารดา นินงาน
ของแ นนาสุขภาพ
ชุมชน

96,000

โครง ารสง สริม
ิจ รรมทางศาสนา
โครง ารสง สริม
ิจ รรมและประชา
สัมพันธ์ ารทอง ที่ยว
ทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

10,000

10,000

1,000,000

1,000,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 37/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารสง สริม
คุณภาพชีวิตและ
ศั ยภาพผสงอายุใน
ชุมชน
โครง ารสง สริมธุร าร
ชั้น รียน ลั สตร
แ น ลาง ารศึ ษาขั้น
พื้นฐาน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารสง สริม
โภชนา ารและสุขภาพ
อนามัยแมและ ด็ ของ
สม ด็จพระ นิษฐาธิราช
จา รมสม ด็จพระ ทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราช ุมารี

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

800,000

400,000

200,000

โครง ารสง สริมและ
พัฒนาชุมชนตนแบบ
ารจัด ารตน องตาม
แบบชีวิตวิถีใ ม (New
Normal) พื่อ าร
จัด ารทรัพยา รใน
ชุมชน

400,000

โครง ารสง สริมและ
พัฒนาศั ยภาพ ครือ
ขายผผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชน

100,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 38/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารสง สริม
คุณภาพชีวิตและ
ศั ยภาพผสงอายุใน
ชุมชน

800,000

โครง ารสง สริมธุร าร
ชั้น รียน ลั สตร
แ น ลาง ารศึ ษาขั้น
พื้นฐาน

400,000

โครง ารสง สริม
โภชนา ารและสุขภาพ
อนามัยแมและ ด็ ของ
สม ด็จพระ นิษฐาธิราช
จา รมสม ด็จพระ ทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราช ุมารี

200,000

โครง ารสง สริมและ
พัฒนาชุมชนตนแบบ
ารจัด ารตน องตาม
แบบชีวิตวิถีใ ม (New
Normal) พื่อ าร
จัด ารทรัพยา รใน
ชุมชน

400,000

โครง ารสง สริมและ
พัฒนาศั ยภาพ ครือ
ขายผผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชน

100,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 39/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารสง สริมและ
พัฒนาสวัสดิภาพ ด็
และ ยาวชน
โครง ารสง สริมและ
พัฒนา อสมุด ฉลิมพระ
ียรติฯ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

150,000

300,000

โครง ารสง สริมและสง
ทีม ขารวม ารแขงขัน
รือพาย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารสง สริม
ศรษฐ ิจชุมชน พื่อ
พัฒนาชุมชน มือง

50,000

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา (งานระดับ อน
วัย รียน-ประถม)

33,485,250

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา (งานระดับมัธยม)

49,769,800

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ี่ยว ับทุน าร
ศึ ษาสา รับนั ศึ ษา
และ ารใ ความชวย
ลือนั รียน

700,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 40/92

แผนงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารสง สริมและ
พัฒนาสวัสดิภาพ ด็
และ ยาวชน

150,000

โครง ารสง สริมและ
พัฒนา อสมุด ฉลิมพระ
ียรติฯ

300,000

โครง ารสง สริมและสง
ทีม ขารวม ารแขงขัน
รือพาย

งบดาเนินงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครง ารสง สริม
ศรษฐ ิจชุมชน พื่อ
พัฒนาชุมชน มือง

500,000

500,000

50,000

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา (งานระดับ อน
วัย รียน-ประถม)

33,485,250

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา (งานระดับมัธยม)

49,769,800

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ี่ยว ับทุน าร
ศึ ษาสา รับนั ศึ ษา
และ ารใ ความชวย
ลือนั รียน

700,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 41/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารสรางภมิคุม
ันยา สพติด ด็ และ
ยาวชนนอ สถานศึ ษา

50,000

โครง ารสอบแขงขัน
และพัฒนาคน งระดับ
ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน

300,000

โครง ารสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจา โรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สม ด็จพระ จานอง
นาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ์อัครราช
ุมารี รมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 42/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารสรางภมิคุม
ันยา สพติด ด็ และ
ยาวชนนอ สถานศึ ษา

50,000

โครง ารสอบแขงขัน
และพัฒนาคน งระดับ
ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน

300,000

โครง ารสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจา โรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สม ด็จพระ จานอง
นาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ์อัครราช
ุมารี รมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

399,800

399,800

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 43/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครง ารสารวจขอมล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะ บียนสัตว์ตาม
โครง ารสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจา โรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สม ด็จพระ จานอง
นาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ์อัครราช
ุมารี รมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติย
ราชนารี( งินอุด นุน)
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารสืบสานพระ
ราชปณิธานสม ด็จยา
ตานภัยมะ ร็ง ตานม
โครง าร สริมสราง
ประสิทธิภาพพนั งาน
คร ทศบาลและบุคลา ร
ทาง ารศึ ษา

200,000

600,000

โครง าร สริมสราง
พิทั ษ์สิทธิสวัสดิ ารผ
รับ บี้ยยังชีพ
โครง ารใ ความรดาน
ฎ มายที่ ี่ยวของใน
ชีวิตประจาวัน

10,000

80,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 44/92

แผนงาน
โครง ารสารวจขอมล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะ บียนสัตว์ตาม
โครง ารสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจา โรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สม ด็จพระ จานอง
นาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ์อัครราช
ุมารี รมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติย
ราชนารี( งินอุด นุน)

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

80,000

รวม

80,000

โครง ารสืบสานพระ
ราชปณิธานสม ด็จยา
ตานภัยมะ ร็ง ตานม

200,000

โครง าร สริมสราง
ประสิทธิภาพพนั งาน
คร ทศบาลและบุคลา ร
ทาง ารศึ ษา

600,000

โครง าร สริมสราง
พิทั ษ์สิทธิสวัสดิ ารผ
รับ บี้ยยังชีพ

10,000

โครง ารใ ความรดาน
ฎ มายที่ ี่ยวของใน
ชีวิตประจาวัน

80,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 45/92

แผนงาน
โครง ารอบรม ฎ มาย
ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน
ของ ทศบาล

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

50,000

โครง ารอบรม ารผลิต
และใชสื่อ าร รียน
ารสอน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

80,000

350,000

โครง ารอบรมดาน
สุขาภิบาลอา าร
สา รับ ผประ อบ
ิจ ารดานอา าร และ
ผสัมผัสอา าร
โครง ารอบรมผนานั
รียน
โครง ารอบรมและ
พัฒนาศั ยภาพแ นนา
สุขภาพชุมชน
โครง ารอบรมใ ความ
รดานผัง มือง

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

80,000

โครง ารอบรม ารใช
ทคโนโลยีและ ครื่องมือ
ารสื่อสารในยุค
ปัจจุบัน

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ ารใน ารจัดทา
แผนพัฒนาทองถิ่น

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

150,000

50,000

1,201,300

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 46/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารอบรม ฎ มาย
ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน
ของ ทศบาล

80,000

โครง ารอบรม ารใช
ทคโนโลยีและ ครื่องมือ
ารสื่อสารในยุค
ปัจจุบัน

50,000

โครง ารอบรม ารผลิต
และใชสื่อ าร รียน
ารสอน

80,000

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ ารใน ารจัดทา
แผนพัฒนาทองถิ่น

350,000

โครง ารอบรมดาน
สุขาภิบาลอา าร
สา รับ ผประ อบ
ิจ ารดานอา าร และ
ผสัมผัสอา าร

150,000

โครง ารอบรมผนานั
รียน

50,000

โครง ารอบรมและ
พัฒนาศั ยภาพแ นนา
สุขภาพชุมชน
โครง ารอบรมใ ความ
รดานผัง มือง

1,201,300

100,000

100,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

นา : 47/92

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
วัสดุ อสราง

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
45,000

62,000

วัสดุ าร ษตร

15,000

67,000

วัสดุ ารศึ ษา

10,000

วัสดุ ีฬา

35,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

122,000

1,442,240

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

ค่าวัสดุ
งบดาเนินงาน

110,000

95,000

400,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
5,000

1,250,000

860,000

10,000

556,000
5,000
70,000

50,000
62,000

30,000

200,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

32,000

115,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

91,200

22,000

15,000

65,000

10,000

16,000

5,000

216,000

17,000

13,921,400

523,000

5,000

1,090,000

20,000

1,203,300

545,000

492,500

490,000

150,000

15,759,700

วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

72,000

วัสดุดนตรี

845,000

5,000

5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

162,000

52,000

27,500

90,000

20,000

49,000

5,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

378,900

162,000

165,000

130,000

30,000

1,924,000

10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ าร
แพทย์

203,000

40,000

35,000

950,000

2,252,000

400,000

455,000

705,000

วัสดุสานั งาน

121,000
80,000

วัสดุสารวจ

235,000
21,000

วัสดุอื่น
ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

90,000

80,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

300,000

30,000

115,000

300,000

10,000

220,000

คาบริ ารโทรศัพท์

446,000

30,000

50,000

93,000

20,000

3,000

คาบริ ารไปรษณีย์

1,854,000

40,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

นา : 48/92

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
วัสดุ อสราง

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา
10,000

10,960,000

วัสดุ าร ษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

250,000

15,000

12,839,000

500,000

5,000

1,143,000

วัสดุ ารศึ ษา

10,000

วัสดุ ีฬา

90,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

40,000

130,000

20,000

50,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

งบดาเนินงาน

105,000

30,000

1,199,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

11,000

18,000

10,000

10,000

273,200

วัสดุงานบานงานครัว

25,000

83,500

40,000

25,000

15,965,900

2,070,000

500,000

10,000

21,220,500

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
วัสดุดนตรี

10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

20,000

3,025,000

15,000

15,000

3,480,500

วัสดุยานพา นะและขนสง

40,000

576,000

180,000

10,000

3,605,900

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ าร
แพทย์

50,000

29,000

5,000

80,000

1,513,000

วัสดุสานั งาน

40,000

950,000

50,000

70,000

5,277,000

วัสดุสารวจ

25,000

10,000

วัสดุอื่น

10,000

10,000

190,000

40,000

1,000

1,066,000

72,000

10,000

724,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล
ค่าสาธารณูปโภค

3,199,240
200,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

ค่าวัสดุ

รวม

คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารไปรษณีย์

50,000

56,000

1,854,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

นา : 49/92

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
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

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รือ
อิ ล็ ทรอนิ ส์
ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง
ค่าครุภัณฑ์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม
ครุภัณฑ์ อสราง

งบลงทุน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

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

25,000

Power Amplifier
าลังขับไมนอย วา
100 Watt
ลองดิจิทัล พรอม ลนส์

10,000
55,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

นา : 50/92

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม
คาไฟฟ้า

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา
12,000

59,000

250,000

630,000

แผนงานการ
พาณิชย์

30,000

รวม

2,332,300
1,000

6,404,000

ครุภัณฑ์ อสราง
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รือ
อิ ล็ ทรอนิ ส์
ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

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

25,000

Power Amplifier
าลังขับไมนอย วา
100 Watt

10,000

ลองดิจิทัล พรอม ลนส์

55,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 51/92

แผนงาน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

ลองถายภาพระบบ
ดิจิตอล

180,000

ลองสา รับ ารประชุม
Video Conference

498,000

ครื่องคอมพิว ตอร์ All
in One สา รับงาน
ประมวลผล

งบลงทุน

แผนงานงบกลาง

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

1,886,000

ครื่องคอมพิว ตอร์ สา
รับงานประมวลผล
แบบที่ 2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอย วา
19 นิ้ว)
ครื่องคอมพิว ตอร์แท็บ
ล็ต แบบที่ 1

440,000

ครื่องจั ร ลชุด รือขุด
ลอ แ ลงน้าและ าจัด
วัชพืช

12,000,000

ครื่องบันทึ ขอมล าร
ดินทางของรถ (GPS)
ครื่องปรับอา าศแบบ
แย สวนชนิดแขวน
(ระบบ Inverter)

170,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

นา : 52/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

ลองถายภาพระบบ
ดิจิตอล

180,000

ลองสา รับ ารประชุม
Video Conference

498,000

ครื่องคอมพิว ตอร์ All
in One สา รับงาน
ประมวลผล

1,886,000

ครื่องคอมพิว ตอร์ สา
รับงานประมวลผล
แบบที่ 2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอย วา
19 นิ้ว)

60,000

60,000

ครื่องคอมพิว ตอร์แท็บ
ล็ต แบบที่ 1

440,000

ครื่องจั ร ลชุด รือขุด
ลอ แ ลงน้าและ าจัด
วัชพืช

12,000,000

ครื่องบันทึ ขอมล าร
ดินทางของรถ (GPS)
ครื่องปรับอา าศแบบ
แย สวนชนิดแขวน
(ระบบ Inverter)

12,000

12,000

170,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

นา : 53/92

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

ครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tank
Printer)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

237,000

32,000

3,850,000

ชุดไมค์ลอยไรสาย แบบ
มือถือค

11,800

ตชาร์ตแท็บ ล็ต

45,000

ต ย็น

24,500

ตสา รับจัด ็บ ครื่อง
คอมพิว ตอร์และ
อุป รณ์แบบที่ 3 (ขนาด
42 U)

130,000

ตสา รับจัด ็บอุป รณ์
ระจายสัญญาณ ขนาด
19 นิ้ว 9U

16,000

โต๊ะคอมพิว ตอร์พรอม
าอี้

373,400

ถังขยะคอน ทน นอร์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

15,000

ครื่องสารองไฟฟ้า
โครง ารติดตั้งจอ LED
Full color บริ วณแย
วัดโพธาวาส

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

4,400,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

นา : 54/92

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

ครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tank
Printer)
ครื่องสารองไฟฟ้า

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

15,000

11,600

280,600

โครง ารติดตั้งจอ LED
Full color บริ วณแย
วัดโพธาวาส

3,850,000

ชุดไมค์ลอยไรสาย แบบ
มือถือค

11,800

ตชาร์ตแท็บ ล็ต

45,000

ต ย็น

24,500

ตสา รับจัด ็บ ครื่อง
คอมพิว ตอร์และ
อุป รณ์แบบที่ 3 (ขนาด
42 U)

130,000

ตสา รับจัด ็บอุป รณ์
ระจายสัญญาณ ขนาด
19 นิ้ว 9U

16,000

โต๊ะคอมพิว ตอร์พรอม
าอี้

373,400

ถังขยะคอน ทน นอร์

4,400,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 55/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

ถังบรรจุมลฝอยแบบขอ
ี่ยว
โทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) แบบ Smart
TV

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
1,900,000

27,700

รถขุดตีนตะขาบ
รถขุดไฮดรอลิ ตีน
ตะขาบ

9,466,000

รถขุดไฮดรอลิ ลอยาง

6,500,000

รถบรรทุ (ดี ซล)
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รถยนต์บรรทุ ขยะติด
ชื้อ

2,000,000

รถยนต์บรรทุ ขยะมล
ฝอยแบบถัง
คอน ทน นอร์

4,500,000

รถยนต์บรรทุ มลฝอย
แบบขอ ี่ยวถัง

9,000,000

ระบบตสาขาอัตโนมัติ
แบบ IP PBX
ลาโพง 4 นิ้ว 2 ทาง
าลังขับ 50 Watt
อุป รณ์ ระจาย
สัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1

120,000
3,000

24,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 56/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

1,900,000

โทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) แบบ Smart
TV

27,700
2,300,000

2,300,000

รถขุดไฮดรอลิ ตีน
ตะขาบ

9,466,000

รถขุดไฮดรอลิ ลอยาง

6,500,000

รถบรรทุ (ดี ซล)
ค่าครุภัณฑ์

รวม

ถังบรรจุมลฝอยแบบขอ
ี่ยว

รถขุดตีนตะขาบ

งบลงทุน

แผนงานการ
พาณิชย์

854,000

854,000

รถยนต์บรรทุ ขยะติด
ชื้อ

2,000,000

รถยนต์บรรทุ ขยะมล
ฝอยแบบถัง
คอน ทน นอร์

4,500,000

รถยนต์บรรทุ มลฝอย
แบบขอ ี่ยวถัง

9,000,000

ระบบตสาขาอัตโนมัติ
แบบ IP PBX

120,000

ลาโพง 4 นิ้ว 2 ทาง
าลังขับ 50 Watt
อุป รณ์ ระจาย
สัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1

3,000

24,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:49

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 57/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

อุป รณ์ ระจาย
สัญญาณ ขนาด 24 ชอง
แบบที่ 2

21,000

อุป รณ์ ระจาย
สัญญาณแบบสาย
ขนาด 24 ชอง
อุป รณ์ ระจาย
สัญญาณไรสาย
(Access Point) แบบที่
1
ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

130,000

16,200

อุป รณ์ ระจาย
สัญญาณไรสาย
(Access Point) แบบที่
2

276,000

อุป รณ์ป้อง ัน ครือ
ขาย (Next
Generation Firewall)
แบบที่1

240,000

อุป รณ์สา รับจัด ็บ
ขอมลภายนอ
(External Storage) 4
ชอง

65,000

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร
คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 58/92

แผนงาน
อุป รณ์ ระจาย
สัญญาณ ขนาด 24 ชอง
แบบที่ 2
อุป รณ์ ระจาย
สัญญาณแบบสาย
ขนาด 24 ชอง

ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

21,000

130,000

อุป รณ์ ระจาย
สัญญาณไรสาย
(Access Point) แบบที่
1

16,200

อุป รณ์ ระจาย
สัญญาณไรสาย
(Access Point) แบบที่
2

276,000

อุป รณ์ป้อง ัน ครือ
ขาย (Next
Generation Firewall)
แบบที่1

240,000

อุป รณ์สา รับจัด ็บ
ขอมลภายนอ
(External Storage) 4
ชอง

65,000

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร
คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 59/92

แผนงาน
คาชด ชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)
โครง าร อสราง อ
นาฬิ า
โครง าร อสรางอาคาร
จอดรถสานั งาน
ทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง ารขยาย ขตระบบ
จา นาย พื่อจาย ระแส
ไฟฟ้า พรอมติดตั้ง
ครื่องวัด ระแสไฟฟ้า
อาคารธาราบาบัด
ทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี
โครง ารติดตั้งวางทอ
ประปา อาคารธารา
บาบัด ทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี
โครง ารปรับปรุง
สะพานลอย ถนนตลาด
ใ ม บริ วณ นา
โรง รียนสุราษฎร์พิทยา

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งินอุด นุนขององค์ รศาสนา
งินอุด นุนรัฐวิสา ิจ

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินอุดหนุน

นา : 60/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

คาชด ชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

100,000

100,000

โครง าร อสราง อ
นาฬิ า

6,800,000

6,800,000

โครง าร อสรางอาคาร
จอดรถสานั งาน
ทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

50,000,000

50,000,000

โครง ารขยาย ขตระบบ
จา นาย พื่อจาย ระแส
ไฟฟ้า พรอมติดตั้ง
ครื่องวัด ระแสไฟฟ้า
อาคารธาราบาบัด
ทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

800,000

800,000

โครง ารติดตั้งวางทอ
ประปา อาคารธารา
บาบัด ทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

660,000

660,000

โครง ารปรับปรุง
สะพานลอย ถนนตลาด
ใ ม บริ วณ นา
โรง รียนสุราษฎร์พิทยา

200,000

200,000

งินอุด นุนขององค์ รศาสนา
งินอุด นุนรัฐวิสา ิจ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 61/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

งินอุด นุนสวนราช าร
งินอุด นุนองค์ ร าร ุศล
งินอุด นุนองค์ รประชาชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า
สาธารณะถนน าญจน
วิถีขางศนย์ฮอนดา

38,030

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนคลอง
ฉนา และซอยยอย

783,000

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนชน ษม
47 แย ขวาแร

97,830

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนดอนน
31 ลังโรงซีอิ๊ว

79,240

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนดอนน
36 ลังตลาดดอนน

43,740

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนประชารัฐ
9/1

95,940

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนพอขุน
ทะ ล 22

101,690

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 62/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งินอุด นุนสวนราช าร
งินอุด นุนองค์ ร าร ุศล
งินอุด นุนองค์ รประชาชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า
สาธารณะถนน าญจน
วิถีขางศนย์ฮอนดา

38,030

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนคลอง
ฉนา และซอยยอย

783,000

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนชน ษม
47 แย ขวาแร

97,830

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนดอนน
31 ลังโรงซีอิ๊ว

79,240

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนดอนน
36 ลังตลาดดอนน

43,740

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนประชารัฐ
9/1

95,940

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนพอขุน
ทะ ล 22

101,690

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 63/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า
สาธารณะถนน ลี่ยง
มืองทาง ขาโรง รียน
สุราษฎร์ธานี 2 (ราน
สลั ิน)

61,820

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนวัดโพธิ์
31 ซอย 6 แย ซาย 2

81,600

โครง ารขยาย ขตระบบ
จา นาย พื่อจาย ระแส
ไฟฟ้าและ มอแปลง
ไฟฟ้า ขนาด 250 ควี อ
ใ อาคารวัสดุ ซอยโ ต
ง ตาบลวัดประด อา ภอ
มือง จัง วัดสุราษฎร์
ธานี

918,600

โครง าร งินอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารแปรรป
และถนอม
อา าร/ชุมชนทาแข

70,000

โครง ารสง สริมอาชีพ
ารประ อบอา าร ชา
และ ครื่องดื่ม (ชา
าแฟโบราณ และ
อื่นๆ)/ชุมชน นาดาน

70,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 64/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า
สาธารณะถนน ลี่ยง
มืองทาง ขาโรง รียน
สุราษฎร์ธานี 2 (ราน
สลั ิน)

61,820

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนวัดโพธิ์
31 ซอย 6 แย ซาย 2

81,600

โครง ารขยาย ขตระบบ
จา นาย พื่อจาย ระแส
ไฟฟ้าและ มอแปลง
ไฟฟ้า ขนาด 250 ควี อ
ใ อาคารวัสดุ ซอยโ ต
ง ตาบลวัดประด อา ภอ
มือง จัง วัดสุราษฎร์
ธานี

918,600

โครง าร งินอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารแปรรป
และถนอม
อา าร/ชุมชนทาแข

70,000

โครง ารสง สริมอาชีพ
ารประ อบอา าร ชา
และ ครื่องดื่ม (ชา
าแฟโบราณ และ
อื่นๆ)/ชุมชน นาดาน

70,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 65/92

แผนงาน
โครง ารสง สริมอาชีพ
ลี้ยงปนา- ุงแมน้า- อย
ขมในบอซี มนต์/ชุมชน
ตลาดลาง
โครง ารอุด นุนปล
ผั คอนโด ษตร
อินทรีย์ (ตอ นื่องปี
64)/ชุมชนปา น้า

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

100,000

60,000

โครง ารอุด นุนฝึ
อบรม ารทา ครื่องมือ
ประมงชายฝั่ง (ตอ นื่อง
ปี 64)/ชุมชนบาง ุง

100,000

โครง ารอุด นุนฝึ
อบรม ารทา ครื่องมือ
ประมงชายฝั่ง/ชุมชน
าดตายวง

80,000

โครง ารอุด นุนฝึ
อบรม าร ลี้ยง อย
ขม/ ุงฝอย / ชุมชนบาง
ุง 2

86,000

โครง ารอุด นุนสง
สริม ารจัดระ บียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถี
ใ ม (New Normal)
ชุมชน าญจนวิถีรวมใจ

100,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 66/92

แผนงาน
โครง ารสง สริมอาชีพ
ลี้ยงปนา- ุงแมน้า- อย
ขมในบอซี มนต์/ชุมชน
ตลาดลาง
โครง ารอุด นุนปล
ผั คอนโด ษตร
อินทรีย์ (ตอ นื่องปี
64)/ชุมชนปา น้า

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

100,000

60,000

โครง ารอุด นุนฝึ
อบรม ารทา ครื่องมือ
ประมงชายฝั่ง (ตอ นื่อง
ปี 64)/ชุมชนบาง ุง

100,000

โครง ารอุด นุนฝึ
อบรม ารทา ครื่องมือ
ประมงชายฝั่ง/ชุมชน
าดตายวง

80,000

โครง ารอุด นุนฝึ
อบรม าร ลี้ยง อย
ขม/ ุงฝอย / ชุมชนบาง
ุง 2

86,000

โครง ารอุด นุนสง
สริม ารจัดระ บียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถี
ใ ม (New Normal)
ชุมชน าญจนวิถีรวมใจ

100,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 67/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารอุด นุนสง
สริม ารจัดระ บียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถี
ใ ม (New Normal)
ชุมชนทา บ

100,000

โครง ารอุด นุนสง
สริม ารจัดระ บียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถี
ใ ม (New Normal)
ชุมชนวัดโพธาวาส

100,000

โครง ารอุด นุนสง
สริม ารจัดระ บียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถี
ใ ม (New Normal)
ชุมชนสิริศุข

100,000

โครง ารอุด นุนสง
สริม ารประดิษฐ์
ดอ ไมจา ผา/ชุมชน
มณฑลท ารบ ที่ 45

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ระ ป๋าผา
ลดโล รอน/ชุมชน รม
ท ารราบที่ 25

70,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 68/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารอุด นุนสง
สริม ารจัดระ บียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถี
ใ ม (New Normal)
ชุมชนทา บ

100,000

โครง ารอุด นุนสง
สริม ารจัดระ บียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถี
ใ ม (New Normal)
ชุมชนวัดโพธาวาส

100,000

โครง ารอุด นุนสง
สริม ารจัดระ บียบ
ชุมชนตามแบบชีวิตวิถี
ใ ม (New Normal)
ชุมชนสิริศุข

100,000

โครง ารอุด นุนสง
สริม ารประดิษฐ์
ดอ ไมจา ผา/ชุมชน
มณฑลท ารบ ที่ 45

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ระ ป๋าผา
ลดโล รอน/ชุมชน รม
ท ารราบที่ 25

70,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 69/92

แผนงาน
โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ระ ป๋าผา
และ มว บัค
็ต/ชุมชนพวง พชร
พัฒนา
โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารคัดแย
ขยะและผลิตภัณฑ์แปร
รปจา ขยะ/ชุมชนวัดโพ
ธาวาส

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

78,000

100,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารตัด ย็บ
ระ ป๋าผาลดโล
รอน/ชุมชน ปี่ยมสุข

65,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารตัด ย็บ
ระ ป๋าแฮนด์ มด
/ชุมชน พชรวิลลา

78,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารตัด ย็บ
มว และ
ระ ป๋า/ชุมชน าญจน
วิถีรวมใจ

85,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 70/92

แผนงาน
โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ระ ป๋าผา
และ มว บัค
็ต/ชุมชนพวง พชร
พัฒนา
โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารคัดแย
ขยะและผลิตภัณฑ์แปร
รปจา ขยะ/ชุมชนวัดโพ
ธาวาส

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

78,000

100,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารตัด ย็บ
ระ ป๋าผาลดโล
รอน/ชุมชน ปี่ยมสุข

65,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารตัด ย็บ
ระ ป๋าแฮนด์ มด
/ชุมชน พชรวิลลา

78,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารตัด ย็บ
มว และ
ระ ป๋า/ชุมชน าญจน
วิถีรวมใจ

85,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 71/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทา
ษตรอินทรีย์และปล
พืชสมุนไพร(ตอ นื่องปี
2564)/ชุมชน นาสนาม
ีฬา

77,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาขนม
ไทยและอา ารพื้น
บาน/ชุมชนวัดทาทอง

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาขนม
และ บ อรี่/ชุมชนไทย
สมุทร

73,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาของที่
ระลึ และของชารวย
(ตอ นื่องปี 64)/ชุมชน
บาง ุง 1

58,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาไข
ค็ม/ชุมชนทุงนอย

70,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 72/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทา
ษตรอินทรีย์และปล
พืชสมุนไพร(ตอ นื่องปี
2564)/ชุมชน นาสนาม
ีฬา

77,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาขนม
ไทยและอา ารพื้น
บาน/ชุมชนวัดทาทอง

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาขนม
และ บ อรี่/ชุมชนไทย
สมุทร

73,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาของที่
ระลึ และของชารวย
(ตอ นื่องปี 64)/ชุมชน
บาง ุง 1

58,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาไข
ค็ม/ชุมชนทุงนอย

70,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 73/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาไข
ค็มและแปรรป/ชุมชน
มะขาม ตี้ย

70,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทา ครื่อง
แ งปั ษ์ใต/ชุมชน
ยานยาว

70,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาถุงผา
อ น ประสงค์ (ตอยอด
ปีงบประมาณ
2564)/ชุมชนบานบาง
ใ ญ

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทา
น้าพริ สตรตางๆ/ชุมชน
นาคาย อส.

65,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทา
ผลิตภัณฑ์
จั สาน/ชุมชนตลาด
ใ ม-ดอนน

90,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 74/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาไข
ค็มและแปรรป/ชุมชน
มะขาม ตี้ย

70,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทา ครื่อง
แ งปั ษ์ใต/ชุมชน
ยานยาว

70,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาถุงผา
อ น ประสงค์ (ตอยอด
ปีงบประมาณ
2564)/ชุมชนบานบาง
ใ ญ

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทา
น้าพริ สตรตางๆ/ชุมชน
นาคาย อส.

65,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทา
ผลิตภัณฑ์
จั สาน/ชุมชนตลาด
ใ ม-ดอนน

90,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 75/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอม (ผาพันคอ, สื้อ,ผา
คลุมไ ล)/ชุมชนฝั่งบาง
ใบไม

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอม/ชุมชน ค ะชุมชน

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอม/ชุมชนในลึ

100,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอม/ชุมชนรวม พชร
สามัคคี

100,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอม/ชุมชนศรีธานี-ยาง
งาม

100,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอม/ชุมชน นองบัว

100,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 76/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอม (ผาพันคอ, สื้อ,ผา
คลุมไ ล)/ชุมชนฝั่งบาง
ใบไม

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอม/ชุมชน ค ะชุมชน

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอม/ชุมชนในลึ

100,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอม/ชุมชนรวม พชร
สามัคคี

100,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอม/ชุมชนศรีธานี-ยาง
งาม

100,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอม/ชุมชน นองบัว

100,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 77/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอม/ชุมชนออมคาย
วิภาวดีรังสิต

53,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอมจา วัสดุ
ธรรมชาติ/ชุมชน สรีพล

100,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาล
แป้งและผลิตภัณฑ์แปร
รป (ขาว มา , ัว ชื้อ
มั สุรา, ัว ชื้อ
ไวน์)/ชุมชนราษฎร์อุทิศ

90,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทา สื้อ
ผามัดยอม/ชุมชนวัง
พชร

70,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทา ยื่อ
ต ปลาดวยน้า
ยางพารา/ชุมชนตลาด
ษตร2

75,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 78/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอม/ชุมชนออมคาย
วิภาวดีรังสิต

53,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาผามัด
ยอมจา วัสดุ
ธรรมชาติ/ชุมชน สรีพล

100,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทาล
แป้งและผลิตภัณฑ์แปร
รป (ขาว มา , ัว ชื้อ
มั สุรา, ัว ชื้อ
ไวน์)/ชุมชนราษฎร์อุทิศ

90,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทา สื้อ
ผามัดยอม/ชุมชนวัง
พชร

70,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทา ยื่อ
ต ปลาดวยน้า
ยางพารา/ชุมชนตลาด
ษตร2

75,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 79/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทา
อา ารพื้นบานและ
น้าพริ /ชุมชนวัด นา
มือง

140,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารประ อบ
อา าร ชาและขนมพื้น
มือง/ชุมชนดงตาล

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารประ อบ
อา ารพื้นบานและ
น้าพริ /ชุมชนตลาด
นาศนย์สรางทาง

56,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารปล พืช
ษตรอินทรีย์วิถีชุมชน
มือง/ชุมชน สม็ด รียง

90,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารปั ลื่อม,
ปั มุ ผาปา ต๊ะ/ชุมชน
ส รณ์คร

120,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 80/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารทา
อา ารพื้นบานและ
น้าพริ /ชุมชนวัด นา
มือง

140,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารประ อบ
อา าร ชาและขนมพื้น
มือง/ชุมชนดงตาล

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารประ อบ
อา ารพื้นบานและ
น้าพริ /ชุมชนตลาด
นาศนย์สรางทาง

56,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารปล พืช
ษตรอินทรีย์วิถีชุมชน
มือง/ชุมชน สม็ด รียง

90,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารปั ลื่อม,
ปั มุ ผาปา ต๊ะ/ชุมชน
ส รณ์คร

120,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 81/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารผลิต
บรรจุภัณฑ์วัสดุ
ธรรมชาติ (ตอ นื่องปี
64) /ชุมชนวัดไทร

85,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารผลิต
อา ารและแปรรป
อา ารทะ ล/ชุมชนวัด
ลางใ ม

100,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ าร พนท์ผา
ปา ต๊ะ/ชุมชนโพ วาย

107,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ าร พาะ
และขยายพันธุ์ไม
ประดับ/ชุมชนแ ลม
ทราย

70,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ าร พาะ ็ด
ฟาง/ชุมชนศรีธานี

75,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 82/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารผลิต
บรรจุภัณฑ์วัสดุ
ธรรมชาติ (ตอ นื่องปี
64) /ชุมชนวัดไทร

85,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ารผลิต
อา ารและแปรรป
อา ารทะ ล/ชุมชนวัด
ลางใ ม

100,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ าร พนท์ผา
ปา ต๊ะ/ชุมชนโพ วาย

107,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ าร พาะ
และขยายพันธุ์ไม
ประดับ/ชุมชนแ ลม
ทราย

70,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ าร พาะ ็ด
ฟาง/ชุมชนศรีธานี

75,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 83/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ าร พิ่ม
มลคาผลิตภัณฑ์ ระจด
(ตอ นื่องปี
2564)/ชุมชนตลาดดอน
น

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ าร ลี้ยงไ
ไขและไ นื้อ (ตอ นื่อง
ปี 64)/ชุมชนบานบาง
ลา

86,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ าร ลี้ยงไ
ไขและไ นื้อ/ชุมชน ร
.25พัน 3

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ าร ลี้ยงปลา
ใน ระชัง/ชุมชน ลัง
คลัง

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ษตร
อินทรีย์ผสม
ผสาน/ชุมชน มตตา
ธรรม

80,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 84/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ าร พิ่ม
มลคาผลิตภัณฑ์ ระจด
(ตอ นื่องปี
2564)/ชุมชนตลาดดอน
น

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ าร ลี้ยงไ
ไขและไ นื้อ (ตอ นื่อง
ปี 64)/ชุมชนบานบาง
ลา

86,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ าร ลี้ยงไ
ไขและไ นื้อ/ชุมชน ร
.25พัน 3

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ าร ลี้ยงปลา
ใน ระชัง/ชุมชน ลัง
คลัง

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ษตร
อินทรีย์ผสม
ผสาน/ชุมชน มตตา
ธรรม

80,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 85/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ษตร
อินทรีย์วิถีชุมชน (ตอ
นื่องปี 64)/ชุมชนบาง
ุง 3

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ษตร
อินทรีย์วิถีชุมชน
มือง/ชุมชนบานบาง
ทอง

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ษตร
อินทรีย์อยาง
ยั่งยืน/ชุมชนล สือ ารุ
ณราษฎร์

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพงานส รีน
และ พนท์ผาบา
ติ /ชุมชนตาปี

95,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพชางติดตั้ง
ระบบบาบัดน้า สียดวย
พลังงานแสงอาทิตย์
ตามแนวพระราช
ดาริ/ชุมชนสิริศุข

100,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 86/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ษตร
อินทรีย์วิถีชุมชน (ตอ
นื่องปี 64)/ชุมชนบาง
ุง 3

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ษตร
อินทรีย์วิถีชุมชน
มือง/ชุมชนบานบาง
ทอง

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพ ษตร
อินทรีย์อยาง
ยั่งยืน/ชุมชนล สือ ารุ
ณราษฎร์

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพงานส รีน
และ พนท์ผาบา
ติ /ชุมชนตาปี

95,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพชางติดตั้ง
ระบบบาบัดน้า สียดวย
พลังงานแสงอาทิตย์
ตามแนวพระราช
ดาริ/ชุมชนสิริศุข

100,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 87/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพตัด ย็บ
ระ ป๋าผาปา ต๊ะ/ชุมชน
สรีไท

78,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพทา ครื่องมือ
ประมงชายฝั่ง/ชุมชน
คลองฉนา

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพปล ผั สวน
ครัว ษตรอินทรีย์ ตาม
ศาสตร์พระราชา/ชุมชน
ลังอาชีวะ

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพปล พืช
ษตรอินทรีย์ตาม ลั
ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ
พียง/ชุมชนคายวิภาวดี
รังสิต

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพผลิตภัณฑ์
สมุนไพร/ชุมชน นา
ศาลา ลาง

70,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 88/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพตัด ย็บ
ระ ป๋าผาปา ต๊ะ/ชุมชน
สรีไท

78,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพทา ครื่องมือ
ประมงชายฝั่ง/ชุมชน
คลองฉนา

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพปล ผั สวน
ครัว ษตรอินทรีย์ ตาม
ศาสตร์พระราชา/ชุมชน
ลังอาชีวะ

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพปล พืช
ษตรอินทรีย์ตาม ลั
ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ
พียง/ชุมชนคายวิภาวดี
รังสิต

80,000

โครง ารอุด นุนสง
สริมอาชีพผลิตภัณฑ์
สมุนไพร/ชุมชน นา
ศาลา ลาง

70,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 89/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

อุด นุนคาอา าร ลาง
วันสา รับ โรง รียนบาน
บางใ ญ

1,323,000

อุด นุนคาอา าร ลาง
วันสา รับโรง รียนบาน
โพ วาย

1,789,200

อุด นุนคาอา าร ลาง
วันสา รับโรง รียนบาน
สันติสุข

659,400

อุด นุนคาอา าร ลาง
วันสา รับโรง รียนบาน
สุชน

403,200

อุด นุนคาอา าร ลาง
วันสา รับโรง รียนวัด
ลางใ ม

1,020,600

อุด นุนคาอา าร ลาง
วันสา รับโรง รียนวัด
ทาทอง

1,117,200

อุด นุนคาอา าร ลาง
วันสา รับโรง รียนวัด
โพธิ์นิมิต

1,869,000

อุด นุนคาอา าร ลาง
วันสา รับโรง รียน
อนุบาลสุราษฎร์ธานี

7,350,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 90/92

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

อุด นุนคาอา าร ลาง
วันสา รับ โรง รียนบาน
บางใ ญ

1,323,000

อุด นุนคาอา าร ลาง
วันสา รับโรง รียนบาน
โพ วาย

1,789,200

อุด นุนคาอา าร ลาง
วันสา รับโรง รียนบาน
สันติสุข

659,400

อุด นุนคาอา าร ลาง
วันสา รับโรง รียนบาน
สุชน

403,200

อุด นุนคาอา าร ลาง
วันสา รับโรง รียนวัด
ลางใ ม

1,020,600

อุด นุนคาอา าร ลาง
วันสา รับโรง รียนวัด
ทาทอง

1,117,200

อุด นุนคาอา าร ลาง
วันสา รับโรง รียนวัด
โพธิ์นิมิต

1,869,000

อุด นุนคาอา าร ลาง
วันสา รับโรง รียน
อนุบาลสุราษฎร์ธานี

7,350,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:26:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 91/92

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

อุด นุนมัสยิดอี อมาตุล
อิสลาม
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุด นุนมลนิธิ ุศล
ศรัทธา
อุด นุนมลนิธิมุทิตาจิต
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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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 92/92
แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

อุด นุนมัสยิดอี อมาตุล
อิสลาม

400,000

400,000

อุด นุนมลนิธิ ุศล
ศรัทธา

100,000

100,000

อุด นุนมลนิธิมุทิตาจิต
ธรรมสถาน

100,000

100,000

รวม

24,935,000

126,080,790

10,448,700

3,230,300

1,170,000,000

วันทีพิมพ์ : 25/8/2564 15:27:24

นา : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล
ประ าป บประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลน ร ุราษฎร์ธานี
า ภ มื ุราษฎร์ธานี ั วัด ุราษฎร์ธานี
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 57,201,000 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 32,201,000 บาท
ด บียรับ านา

านวน

28,000,000 บาท

านวน

4,000,000 บาท

รวม

200,000 บาท

านวน

200,000 บาท

านวน

1,000 บาท

านวน

7,500,000 บาท

านวน

12,500,000 บาท

านวน

5,000,000 บาท

ทาปที ลว ดย านวณ า ด บียรับ านา ดื น
ตุลา ม 2563 ถึ ดื น นั ยายน 2564 ป็น ณฑ์
า ร า าร า นายทรัพย์ ลุด านา
มา วาปที ลว ดย านวณ า าร า นายทรัพย์ ลุด นปที
ผานมา ป็น ณฑ์
ด บีย
ด บีย ินฝา ธนา าร
มา วาปที ลว ดย านวณ า ด บีย ินฝา ธนา ารตั ต
ดื นตุลา ม 2563 ถึ ดื น ันยายน 2564 ป็น ณฑ์
ราย ด บ็ด ตล็ด
ทาปที ลว ป็นราย ด บ็ด ตล็ดตา ๆ ที ม าลั ษณะรายรับ
มวด ืนๆ
รายได้อื่น เป็นเงิน 25,000,000 บาท
ินทานุบารุ ท ถิน ร ยละ 30
ินทานุบารุ ท ถิน 30
ทุนดา นิน าร

ถานธนานุบาล ร ยละ 50

ทุนดา นิน าร

ถานธนานุบาล 50

บา น็ รา วัล ร ยละ 20
บา น็ รา วัล 20

น้า : 1/8
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รายงานรายละเ ียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จัง วัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,363,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 1,700,000 บาท
งบกลาง

รวม

1,700,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

600,000 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการ ลังพ้นจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล จานวน

600,000 บาท

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
เพื่อจ่ายเปนค่าชาระดอกเบี้ยเงินก้ซึ่งก้ยืมจากธนาคาร เช่น เงิน
ก้, เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร, ตั๋วสัญญาใช้เงิน ฯลฯ
สารองจ่าย
เพื่อจ่ายเปนคาชาระดอกเบี้ยเงินก้เงินยืมเงินสะสมเทศบาล ใ ้แก่
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยจ่ายเปนเงินช่วยเ ลือพัฒนาท้อง
ถิ่นเปนกรณีพิเศษ
รายจ่ายตามข้อผกพัน
เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบเงินสวัสดิการ ลังพ้นจากการเปนพนักงาน
สถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา
งบบุคลากร เป็นเงิน 3,110,000 บาท
เงินเดื น ฝายประจา

รวม

3,110,000 บาท

เงินประจาตาแ น่ง

จานวน

110,000 บาท

จานวน

3,000,000 บาท

ค่าต บแทน

รวม

1,490,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทน ใ ้แก่พนักงานสถานธนานุบาลฯ
ค่าจ้างลกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างประจา ใ ้แก่พนักงานสถานธนานุบาลฯ
งบดาเนินงาน เป็นเงิน 2,879,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านใ ้แก่พนักงานสถานธนานุบาลฯ
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

จานวน

100,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

230,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

819,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร ใ ้แก่พนักงานสถาน
ธนานุบาลฯ
เงินช่วยเ ลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเ ลือค่ารักษาพยาบาล ใ ้แก่ พนักงานสถาน
ธนานุบาลฯ และครอบครัวที่มีสิทธิรับเงินช่วยเ ลือค่ารักษา
พยาบาลได้ตามระเบียบฯ
เงินรางวัลเจ้า น้าที่
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทน ใ ้แก่นายกเทศมนตรี, ผ้ตรวจการสถาน
ธนานุบาลฯ ผ้ปฏิบัติ น้าที่แทนผ้ตรวจการสถานธนานุบาลฯ และ
คณะกรรมการและเจ้า น้าที่ผ้ดาเนินการตรวจสอบทรัพย์รับจานา
เงินสมทบเงินสะสม
เพื่อจ่ายเปนค่าเงินสมทบ ใ ้แก่พนักงานสถานธนานุ
บาลฯ 10% จากค่าจ้างประจาที่ได้รับแต่ละเดือน
ค่าอา าร
เพื่อจ่ายเปนค่าอา ารประจาวันทาการ ใ ้แก่พนักงานสถานธนา
นุบาลฯ
ค่าเบี้ยเลี้ยงจา น่ายทรัพย์ ลุด
เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยเลี้ยง ใ แ้ ก่คณะกรรมการและเจ้า น้าที่ผ้
ดาเนินการจา น่ายทรัพย์ ลุดจานา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใ ้แก่ พนักงานสถาน
ธนานุบาลฯ
ค่าตอบแทนพิเศษ
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานผ้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสง
สุดของตาแ น่งใ ้แก่ พนักงานสถานธนานุบาลฯ
ค่าใช้ส ย
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รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเ มาบริการ
1. ค่าจ้างเ มาบริการ จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเ มาแรงงานบุคคลภายนอก เช่น กาจัด
ปลวก ค่าถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ฯลฯ
2. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงานสถานธนานุ
บาล จานวน 185,000 บาท
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
2.1.1 เครื่อง FILE SERVER (ระบบงานบัญชี) จานวน 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 (สา รับพนักงานเขียนตั๋ว) 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
จานวน 1 เครื่อง
-PRINT SERVER 1 PORT จานวน 2 เครื่อง
-เครื่องพิมพ์ DOT MATRIX (สา รับพิมพ์ตั๋วจานา) จานวน 1
เครื่อง
-เครื่องพิมพ์ DOT MATRIX (สา รับพิมพ์ใบเสร็จ) จานวน 1
เครื่อง
-เครื่องพิมพ์ LASER (สา รับพิมพ์เอกสาร) จานวน 1 เครื่อง
-เครื่องพิมพ์ INKJET (สา รับพิมพ์
เอกสาร) สามารถ PRINT/SCAN/COPY/FAX จานวน 1 เครื่อง
2.2 ระบบปฏิบัติการและฐานข้อมล

รวม

509,000 บาท

จานวน

369,000 บาท
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-MICROSOFT WINDOW 10 PRO รือสงกว่า 1 ชุด
-MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSNIESS 2019 รือสง
กว่า 1 ชุด
-MICROSOFT WINDOW 10 HOME รือสงกว่า 2 ชุด
-โปรแกรมฐานข้อมล MICROSOFT SQL SERVER 1 ชุด
-โปรแกรมคิดต่อฐาน
ข้อมล MICROSOFT SQL SERVER NATIVE CLIENT 2 ชุด
-โปรแกรมป้องกันไวรัส 3 USER 1 ชุด
2.3 เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ SMART CARD 2 เครื่อง
2.4 เครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสง 2 เครื่อง
2.5 ระบบไฟฟ้า
-เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า (UPS 800VA) 3 เครื่อง
2.6 ระบบสารองข้อมล
-HARDDISK EXTERNAL USB 3.0 1 TB 1 เครื่อง
2.7 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุบาล และระบบ
งานบัญชีแบบเต็มรปแบบ 1 ระบบ
3. ค่าเช่าระบบกล้องวงจรปด จานวน 34,000 บาท
3.1. DVR 16 Ch 1080P Full HD Set ระยะเวลา 1 ปี
-HD DVR 1080P 16Ch. จานวน 1 เครื่อง
-Harddisk for CCTV 4 TB (ดย้อน ลังได้ 10-15 วัน) จานวน 1
ตัว
-CAMERA 2 Megapixel 108OP WDR Bullet จานวน 4 ตัว
-CAMERA 2 Megapixel 108OP WDR Dome จานวน 8 ตัว
-CCTV Adaptor 12V 1A จานวน 12 ตัว
-UPS 1000VA for CCTV จานวน 1 เครื่อง
-ต้เ ล็กเก็บอุปกรณ์ จานวน 1 ต้
-UPS 1000VA for CCTV 1 ตัว
-ติดตั้งเดินสายกล้องวงจรปดพร้อมระบบออนไลน์ จานวน 3 จุด
-Installation & Maintenance Service จานวน 1 ปี
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เพื่อจ่ายเปนค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจานาของสถานธนานุ
บาล ฯ

จานวน

1,000 บาท
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ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

190,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าอากรแสตมปในการจัดทา
สัญญาเงินก้, ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่า
ธรรมเนียมการซื้อตั่วแลกเงิน และอื่นๆ ฯลฯ
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าเบี้ยประกันต่างๆ ของ
สถานธนานุบาลฯ
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลกสร้าง
เพื่อจ่ายเปนค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลกสร้างของสถานธนานุบาลฯ
ค่าวารสาร
เพื่อจ่ายเปนค่าวารสารต่างๆ ของสถานธนานุบาลฯ
ค่าสอบบัญชี
เพื่อจ่ายเปนค่าตรวจสอบบัญชี ใ ้แก่สานักงานการตรวจเงินแผ่น
ดิน
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเปนค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคลผ้มา
เยือนสถานธนานุบาลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเปนค่าพา นะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดประชุมสัม
นา ค่าจัดกิจกรรมในวันระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลฯ ฯลฯ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเปนค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของสถาน
ธนานุบาลฯ
ค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเปนค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ซ่อมแซม
ทรัพย์ ลุดจานา และซ่อมแซมทรัพย์รับจานาซึ่งชารุดเพราะการ
เก็บรักษาของสถานธนานุบาลฯ
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ค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

จานวน

100,000 บาท

รวม

340,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

230,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมอาคาร และบริเวณภาย
นอกอาคารสถานธนานุบาลฯ ที่จัดเปนสิ่งก่อสร้างของสถานธนานุ
บาลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเปนค่าเครื่องเขียน,แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าน้าดื่ม ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าใช้จ่ายในวันระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลฯ และ
อื่นๆ ที่จาเปน และไม่สามารถจัดประเภทวัสดุใดได้แล้ว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และค่าบริการตรวจ
เช็คระบบไฟฟ้าของสถานธนานุบาลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเปนค่าถังขยะ เข่ง ไม้กวาด ผ้าปโต๊ะ ถ้วยชาม แก้ว ไม้ขน
ไก่ ผงซักฟอก น้ายาล้างจาน กระดาษชาระ ฯลฯ ของสถานธนานุ
บาลฯ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเปนค่าไม้ต่างๆ สี ปนซีเมนต์ ทราย อิฐ รือซีเมนต์บล็อก
อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ ของสถานธนานุบาลฯ
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเปนค่ายางนอก ยางใน ัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเปนค่าน้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน ถ่าน ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเปนค่าแผ่นป้ายโฆษณา แผ่นป้ายสถิติต่างๆ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเปนค่าแผ่น รือจานบันทึกข้อมล ัวพิมพ์ ตลับผง มึก
สา รับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้า ของสถานธนานุบาลฯ

น้า : 7/8

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:27:53

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

25,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

474,000 บาท

จานวน

474,000 บาท

รวม

25,200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

7,500,000 บาท

จานวน

12,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้าประปา ของสถานธนานุบาลฯ
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ ของสถานธนานุบาลฯ
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเปนค่าแสตมป ค่าจัดส่งเอกสารและ นังสือต่างๆ ของ
สถานธนานุบาลฯ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อ
สารอื่นๆ และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้บริการดังกล่าว และค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
งบลงทุน เป็นเงิน 474,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่ สร้าง
ค่าต่อเติม รือดัดแปลงอาคาร รือสิ่งปลกสร้างต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานธนานุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี จานวน 474,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างปรับปรุงสถานธนานุบาลฯ โดยทาการ
ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 12.00 ม. และราง
ระบายน้าขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 77.70 ม. (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกา นด)
งบรายจ่าย ื่น เป็นเงิน 25,200,000 บาท
รายจ่าย ื่น
ค่าใช้จ่ายฝายอานวยการ
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายฝายอานวยการ ใ ้แก่ สานักงาน จ.ส.ท.
เงินทานุบารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30
เพื่อจ่ายเปนเงินทานุบารุงท้องถิ่นร้อยละ 30% ของกาไร
สุทธิ ปี 2564 ใ ้แก่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50
เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบทุนดาเนินการร้อยละ 50% ของเงินกาไร
สุทธิ ปี 2564 ใ ้แก่ สถานธนานุบาลฯ
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บาเ น็จรางวัล ร้อยละ 20
เพื่อจ่ายเปนเงินบาเ น็จรางวัลร้อยละ 20% ของกาไร
สุทธิ ปี 2564 ใ ้แก่ น่วยงาน, พนักงานสถานธนานุบาลฯ, และผ้
สมควรได้รับเงินรางวัลประจาปี

จานวน

5,000,000 บาท

