รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองการศึกษา
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
12,027,827.-บาท แยกเป็น
1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม
1,057,134.-บาท แยกเป็น
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ตัง้ ไว้รวม
1,057,134.-บาท ดังนี้
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตัง้ ไว้
316,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตัง้ ไว้
119,500.-บาท
- เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ตัง้ ไว้
10,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มตามช่วงอัตราเงินเดือนที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิรวมถึงเงินที่ยังไม่ได้เบิกในปีงบประมาณที่
ผ่านมา ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พเิ ศษ ตัง้ ไว้
36,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พเิ ศษพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตัง้ ไว้
73,500.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(3) ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตัง้ ไว้
380,634.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
(4) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตัง้ ไว้
241,000.-บาท
- ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พเิ ศษ ตัง้ ไว้
100,000.-บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตัง้ ไว้
141,000.-บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกงานบริ
ษา หารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2. งบดาเนินการ ตั้งไว้รวม
6,658,513.-บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน ตัง้ ไว้รวม
292,333.-บาท ดังนี้
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัง้ ไว้
207,333.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ สาหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตัง้ ไว้
20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน
ตัง้ ไว้
7,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานเทศบาล ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตัง้ ไว้
8,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(5) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตัง้ ไว้
50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานเทศบาล ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ค่าใช้สอย
ตัง้ ไว้รวม
2,960,080.- บาท ดังนี้
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตัง้ ไว้
20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกมาทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกไม่สามารถดาเนินการเองได้ เช่น จัดไม้ดอก
ไม้ประดับ ซุ้มงานพิธีสาคัญต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตัง้ ไว้รวม
2,925,080.-บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ค่าใช้จา่ ยโครงการจัดงานด้านศาสนาวัฒนธรรมและวันสาคัญต่างๆ ตัง้ ไว้รวม 1,495,000.-บาท
1) โครงการงานเมาลิด ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ตามโครงการงานเมาลิด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
หน้าที่ 91 ข้อ 1

2) โครงการประเพณีลอยกระทง ตัง้ ไว้
120,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน เช่น ค่าใช้จา่ ยในการตกแต่งสถานที่ เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินประกวดกระทงและนางนพมาศ ค่าเงินรางวัลและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้าที่ 91 ข้อ 4
3) โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ ตั้งไว้
180,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดหาสิ่งของสาหรับรดน้าดาหัวตามประเพณี เช่น ค่าจัดซือ้ เสื้อ-ผ้าถุง ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม และอื่น ๆ ทีเ่ ข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
หน้าที่ 91 ข้อ 3
4) โครงการงานสมโภชเทียนพรรษา ตั้งไว้
50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ เช่น ค่าจัดซือ้ เทียนพรรษา-ผ้าอาบน้าฝน เครื่องไทยทาน ค่าดอกไม้ ธูปเทียน
ค่าอาหารและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2558) หน้าที่ 92 ข้อ 7
5) โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ ตัง้ ไว้
40,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้าที่ 92 ข้อ 8
6) โครงการถือศีลอดของศาสนาอิสลาม ตัง้ ไว้
350,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ตามโครงการถือศีลอดของศาสนาอิสลาม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้าที่ 91 ข้อ 6
7) โครงการส่งเสริมการศาสนาและอนุรักษ์วิถีชวี ิตของชุมชน ตัง้ ไว้ 600,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ตามโครงการส่งเสริมการศาสนาและอนุรักษ์วิถีชวี ิตของมุสลิม ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้าที่ 92 ข้อ 10
8) โครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตัง้ ไว้
30,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ตามโครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้าที่ 92 ข้อ 9

9) โครงการเข้าสุนัตหมู่ ตัง้ ไว้
75,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ตามโครงการเข้าสุนตั หมู่ ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25562558) หน้าที่ 91 ข้อ 2
- โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสะเตงนอกคัพ ตัง้ ไว้
300,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ในการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลและอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) หน้าที่ 81 ข้อ 3
- ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมสนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น ตัง้ ไว้
100,000.-บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการส่งนักกีฬา นักกรีฑา ทีมกีฬาชนิดต่าง ๆของเทศบาลเมืองสะเตงนอกเข้าร่วมการแข่งขัน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับเชิญ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สาหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2556-2558) หน้าที่ 81 ข้อ 1
- โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ตัง้ ไว้
150,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) หน้าที่ 91 ข้อ 5
- โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาปฐมวัย ตัง้ ไว้
45,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรสาหรับนักเรียนประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพงบูโล๊ะ,
บือแซง และศูนย์การศึกษาศาสนาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) เช่น ค่าวุฒิบัตร ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าอาหาร เครื่องดื่มในพิธีมอบประกาศนียบัตร ฯลฯ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้าที่ 77 ข้อ 6
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ตัง้ ไว้
25,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) หน้าที่ 77 ข้อ 5
- โครงการเกษตรกรตัวน้อย ตัง้ ไว้
5,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ตามโครงการเกษตรกรตัวน้อย ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้าที่ 77 ข้อ 8

- โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสาหรับเด็กปฐมวัย ตัง้ ไว้
50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสาหรับเด็กปฐมวัย ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้าที่ 77 ข้อ 7
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา ตัง้ ไว้รวม
444,080.-บาท
1) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตัง้ ไว้
444,080.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2558) หน้าที่ 76 ข้อ 1
- โครงการศึกษาดูงานทางการศึกษาของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ตัง้ ไว้
30,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ตามโครงการศึกษาดูงานทางการศึกษาของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ให้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างประจากองการศึกษา และบุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้าที่ 77 ข้อ 9
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร “การทาวิจัยในชัน้ เรียน” ตัง้ ไว้
5,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การทาวิจัยในชัน้ เรียน” ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556
- 2558) หน้าที่ 76 ข้อ 3
- โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ตัง้ ไว้
50,000.-บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการนาเยาวชนไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ จ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุต่าง ๆ และ
อื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่
กาหนดระดับ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) หน้าที่ 79 ข้อ 1
- โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรม ตัง้ ไว้
50,000.-บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ตามโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรม ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2556 - 2558) หน้าที่ 79 ข้อ 2
- โครงการตาดีกาสัมพันธ์ ตัง้ ไว้
60,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ตามโครงการตาดีกาสัมพันธ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25562558) หน้าที่ 79 ข้อ 3

- โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
ตัง้ ไว้
50,000.-บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ตามโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) หน้าที่ 79 ข้อ 4
- ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตัง้ ไว้
6,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,000.-บาท/คน/ปี
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ตัง้ ไว้
60,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น
ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(3) ประเภทรายจ่ายบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000.- บาท )
ตัง้ ไว้
15,000.-บาท
เพื่อเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สนิ อื่นๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุสานักงาน
และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ค่าวัสดุ
ตัง้ ไว้รวม
3,336,100.- บาท ดังนี้
(1) ประเภทวัสดุสานักงาน
ตัง้ ไว้
60,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
ตัง้ ไว้
70,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่นอน หมอน และสิ่งของ เครื่องใช้ตา่ งๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก และอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(3) ประเภทค่าอาหารเสริม(นม)
ตัง้ ไว้
2,927,100.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน
2,095,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 3 ศูนย์ เป็นเงิน 733,100 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา และค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) เป็นเงิน 99,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
(4) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย
ตัง้ ไว้
99,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ ชุดนักเรียนตาดีกาให้กับนักเรียนที่ยากจนเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจามัสยิด(ตาดีกา) และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

(5) ประเภทวัสดุกีฬา
ตัง้ ไว้
80,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬาในการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและเยาวชนในพืน้ ที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก
ได้ออกกาลังกาย รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดต่างๆ โดยจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ แบดมินตัน เปตอง และอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ ตัง้ จ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตัง้ ไว้
50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัง้ จ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(7) ประเภทวัสดุการศึกษา ตัง้ ไว้
50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ เพื่อให้แก่สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนตาดีกาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่างๆ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
ค่าสาธารณูปโภค
ตัง้ ไว้รวม
70,000.-บาท ดังนี้
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า
ตัง้ ไว้
50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(2) ประเภทค่าโทรศัพท์
ตัง้ ไว้
10,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าเช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สาหรับกองการศึกษา ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(3) ประเภทค่าบริการด้านโทรคมนาคม ตัง้ ไว้
10,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยอินเตอร์เน็ต ระบบ LEADLINE สาหรับอินเตอร์เน็ตในกองการศึกษา ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

3. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม
399,900.-บาท แยกเป็น
ค่าครุภัณฑ์ ตัง้ ไว้รวม
299,900.-บาท ดังนี้
(1) ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
ตัง้ ไว้
236,400.-บาท
1) ค่าจัดซือ้ โต๊ะพร้อมเก้าอีท้ างาน ระดับ 1 – 2
ตัง้ ไว้
11,000.-บาท
ค่าจัดซือ้ โต๊ะพร้อมเก้าอีท้ างาน ระดับ 1 - 2 จานวน 2 ชุด ชุดละ 5,500.-บาท
จัดซือ้ ตามราคาท้องถิ่น ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
2) ค่าจัดซือ้ โต๊ะพร้อมเก้าอีส้ าหรับรับประทานอาหาร
ตัง้ ไว้
45,000.-บาท
ค่าจัดซือ้ โต๊ะพร้อมเก้าอีส้ าหรับรับประทานอาหาร จานวน 15 ชุด ๆ ละ 3,000.-บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- โต๊ะ ขนาด 120 X 60 X 50 ซม.
- เก้าอี้ ยาว 120 X 30 X 30 ซม.
หน้าพื้นโต๊ะเป็นไฟเบอร์ หนา 16 มิล.
จัดซือ้ ตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
3) ค่าจัดซือ้ เครื่องโทรสาร ตัง้ ไว้
18,000.-บาท
ค่าจัดซือ้ เครื่องโทรสาร จานวน 1 เครื่อง (แบบใช้กระดาษธรรมดา) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็นระบบ Laser, Ink Jet/Bubble jet หรือ Film
- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีตอ่ แผ่น
ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่นอ้ ยกว่า 20 แผ่น
จัดซือ้ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
4) ค่าจัดซือ้ เครื่องถ่ายเอกสาร ตัง้ ไว้
120,000.-บาท
ค่าจัดซือ้ เครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ความเร็วที่กาหนดเป็นความเร็วในการถ่าย ไม่ต่ากว่า 30 แผ่นต่อนาที
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
จัดซือ้ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
5) ค่าจัดซือ้ ตูช้ นิด 2 บานเปิด
ตัง้ ไว้
6,000.-บาท
ค่าจัดซือ้ ตูช้ นิด 2 บานเปิด จานวน 1 หลัง ๆ ละ 6,000.-บาท จัดซือ้ ตามราคาท้องถิ่น
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

6) ค่าจัดซือ้ ตูบ้ านเลื่อนกระจก
ตัง้ ไว้
28,000.-บาท
ค่าจัดซือ้ ตูบ้ านเลื่อนกระจก จานวน 4 หลัง ๆ ละ 7,000.-บาท จัดซือ้ ตามราคาท้องถิ่น
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
7) ค่าจัดซือ้ พัดลมติดผนัง ตัง้ ไว้
8,400.-บาท
ค่าจัดซือ้ พัดลมติดผนัง จานวน 4 ตัว ๆ ละ 2,100 บาท (ติดตัง้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
มีคุณลักษณะ ดังนี้
แบบเชือกเดียว ใบพัดแบบ 3 ใบพัด และมีขนาดใบพัด 16 นิ้ว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
ประหยัดไฟสูงสุด เบอร์ 5 จัดซือ้ ตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(2) ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
ตัง้ ไว้
50,000.-บาท
1) ค่าจัดซือ้ เครื่องเล่นสนาม ตัง้ ไว้
50,000.-บาท
ค่าจัดซือ้ เครื่องเล่นสนาม จานวน 1 ชุด เช่น ชุดกระดานลื่น ม้าโยกเยก อุโมงค์ลอด และอื่นๆ
ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ จัดซือ้ ตามราคาท้องถิ่น ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(3) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตัง้ ไว้
3,500.-บาท
1) ค่าจัดซือ้ เครื่องเล่น ดีวีดี ตัง้ ไว้
3,500.-บาท
ค่าจัดซือ้ เครื่องเล่น ดีวีดี จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เล่นแผ่น DVD/ DVD-R/ DVD-RW/ CD/ CD-R/ CD-RW
- ช่วงต่อ USB รองรับไฟล์ MP 3
มีระบบเสียง Digital Surround
จัดซือ้ ตามราคาท้องถิ่น ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
(4) ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ตัง้ ไว้
10,000.-บาท
1) ค่าจัดซือ้ เตียงเหล็กพร้อมที่นอน หมอน ผ้าห่ม ตัง้ ไว้
10,000.-บาท
ค่าจัดซือ้ เตียงเหล็กพร้อมที่นอน หมอน ผ้าห่ม จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เตียงเหล็ก 3 ฟุต ขนาด 1.5 นิ้ว หนา 1.2 มม. รับน้าหนักมากกว่า 200 กิโลกรัม พร้อมที่
นอนขนาด 3 ฟุต หมอนและผ้าห่ม
จัดซือ้ ตามราคาท้องถิ่น ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตัง้ ไว้รวม
100,000.-บาท
(1) ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง (ที่มวี งเงินเกินกว่า 5,000.-บาท)
ตัง้ ไว้
100,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มวี งเงินเกินกว่า 5,000.-บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
4. งบเงินอุดหนุน
ตั้งไว้รวม
3,912,280.- บาท แยกเป็น
(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตัง้ ไว้
2,995,000.-บาท
- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ตัง้ ไว้
2,995,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเงิน
2,995,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
(2) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน
ตัง้ ไว้
917,280.-บาท
- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ตัง้ ไว้
917,280.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตักวา เป็นเงิน 917,280.-บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
รายจ่ายงบกลาง
รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ทั้งสิ้น

66,000.- บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ตัง้ ไว้
66,000.-บาท แยกเป็น
โครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง
ตัง้ ไว้
66,000.-บาท
เพื่อเป็นค่าทุนการศึกษา สาหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสและยากจน ในระดับการศึกษาหลักสูตรที่สูงกว่า
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานถึงระดับปริญญาตรี จานวน 3 ทุน ๆ ละ 22,000.-บาท เป็นเงิน 66,000.-บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

