เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
อําเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 78,033,890 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปแยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 13,045,520 บาท
งบบุคลากร
รวม 7,983,120 บาท
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
725,760 บาท
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเดือนของผูบริหาร ไดแกนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนเงินเดือนของผูบริหาร ไดแกนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

180,000 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนเงินเดือนของผูบริหาร ไดแกนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

180,000 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อจายเปนคาตอบแทนไดแกเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

207,360 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน
1. คาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาลจํานวน 1 คน
2. คาตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาเทศบาลจํานวน 1 คน
3. คาตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 10 คน
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

1,555,200 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลในสํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 8 อัตรา (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

รวม 5,134,800 บาท
จํานวน 2,542,440 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

293,880 บาท

1.เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ(สปพ.)
ใหแกพนักงานเทศบาล
2.เงินเพิ่มสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.) ใหแกพนักงานเทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

จํานวน

270,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายคาตอบแทนพนักงานจางใหแกพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ใน
สํานักปลัดเทศบาล(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

1,434,480 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
1.เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ
(สปพ.) ใหแกพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักปลัดเทศบาล
2.เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางใหแกพนักงานจางที่
ปฏิบัติหนาที่ในสํานักปลัดเทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

594,000 บาท

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน
1. คาตอบแทนการตรวจการจางทุกประเภทของคณะกรรมการตรวจการ
จาง งานกอสราง เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง คารางวัลนําจับผูกระทํา
ความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบกในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือและสถานี
ตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 7 อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี คาตอบแทน
คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นทุกประเภท
2.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

รวม 4,653,400 บาท
360,400 บาท
รวม
100,000 บาท
จํานวน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหแกขาราชการสวนทอง
ถิ่นพนักงานเทศบาลและพนักงานจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
และกรณีพิเศษเรงดวนและจําเปนตามระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

30,000 บาท

คาเชาบาน
เพื่อจายคาเชาบาน คาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูซื้อบานใหมใหแก
พนักงานเทศบาลที่จําเปนตองเชาบานตามระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

200,400 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิไดรับเงินชวยเหลือ การศึกษาบุตรตามระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

30,000 บาท

คาใชสอย
รวม 2,853,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน 1,428,000 บาท
เพื่อจายเปน
คาเย็บ เขาปก หนังสือ เทศบัญญัติ แผนพัฒนาฯ และอื่นๆ คาตักสิ่งปฏิกูลคาโฆษณา
และเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร ขาวสาร
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม คาติดตั้ง
ไฟฟาประกอบดวย คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใช
บริการไฟฟารวมถึงคาติดตั้งหมอแปลงเครื่องวัดและอุปกรณไฟฟาซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ
การไฟฟา คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวมถึง
การปรับปรุงระบบไฟฟา การเพิ่มกําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณภายในที่สํานักงานเทศบาลตําบลฯ คาจัดทําวารสาร
เผยแพรขาวสาร รายงานกิจการ ปฏิทิน แผนพับตางๆ คาสมัครเปน สมาชิกวารสาร
"ทองถิ่นไทย " คาจางทําปายประชาสัมพันธตาง ฯลฯคาติดตั้งปาย คาติดตั้งอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงและคาติดตั้งเครือขาย Wireless Area คาเชาพื้นที่เว็บไซต ประชาสัมพันธ
ขาวสาร และกิจกรรมของเทศบาลฯผานทางอินเตอรเน็ตคาติดตั้งประปา ประกอบดวย
คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดใช
บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ
การประปา คาจางเหมาเดินทาประปา และติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุง
ระบบ ประปา การบํารุงรักษาซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ คาจางเหมาบริการอื่นๆ
คาใชจายตามโครงการจางจางเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานัก
ปลัดเทศบาล (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 142)
คาใชจายตามโครงการจางนักเรียนนักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการ(บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 131)
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จํานวน

160,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเปน
1.คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน
ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล จายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการดวยและคาใชจายอื่นซึ่ง
จําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง
2.คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ/อนุกรรมการเพื่อจาย
เปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ/อนุกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จายเปนคาอาหารเครื่องดื่มตางๆ
เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น ซึ่งจําเปนที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุม ทั้งนี้ไหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่นๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม
3. คาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ
เพื่อจายเปน คาใชจายตางๆในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ
เชน วันปยมหาราช ฯลฯ โดยจายเปนคาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คาดอกไม ธูป
เทียน คาพานพุมถวายสักการะ พวงมาลาคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุและ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
(บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 146) (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายเกี่ยวกับการับเสด็จฯ

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการเกี่ยวกับการับเสด็จฯ
จัดทําซุมเตรียมรับเสด็จฯ คาจางจัดทําปายทรงพระเจริญ คาธงชาติ และธง
ประจําพระองคตางๆ คาเสาธง คาจางแรงงานของประชาชนภายในทองถิ่น
เพื่อปกธง ติดตั้งปายทรงพระเจริญ พรอมเก็บใหเรียบรอยหลังจากจาก
เสร็จสิ้นโครงการตลอดจนดูแลรักษาความสะอาดเสนทางเสด็จฯ และคา
ใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 146)
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

30,000 บาท

คาใชจายตามโครงการวันเทศบาล
จํานวน
เพื่อจายเปนคาโครงการวันเทศบาล คาอาหารวาง คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 142) (สํานัก
ปลัดเทศบาลฯ)

5,000 บาท

คาใชจายตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหารสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ขาราชการสวนทองถิ่น พนักงานจาง ตัวแทนประชาคม คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาตําบลกะลุวอเหนือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกะลุวอ
เหนือฯลฯ จายเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาเชาที่พักคาจางเหมา
ยานพาหนะ คาเชาเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาของที่ระลึก
จํานวน
คาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ

450,000 บาท

คาใชจายตามโครงการปรองดองสมานฉันทสรางความสุขในชุมชน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรม ประชุม จัดกิจกรรมกีฬา คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาเชาที่พักคาจางเหมายานพาหนะ คาเชาเครื่องขยายเสียง
พรอมอุปกรณ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาของที่ระลึก คาตอบแทนวิทยากรและคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่
มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 132)
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

200,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายตางๆในการฝกอบรมและสัมมนาตามจัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานเทศบาล รวมทั้งการทัศนศึกษาดูงานของหัวหนาสวนราชการ
พนักงานและลูกจาง เชนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ
รวมทั้งการทัศนศึกษาดูงานและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป
หนา 142) (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
จํานวน

15,000 บาท

จํานวน
คาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดทําทบทวนปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพแผนชุมชน
เพื่อจายเปน คาใชจายตางๆในการสงเสริม สนับสนุน กระบวนการจัดทําทบทวน
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน เชน คาวิทยากร คาเครื่องดื่ม เอกสารคาวัสดุ และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553(บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 133 ) (สํานัก
ปลัดเทศบาลฯ)

5,000 บาท

คาใชจายในการจัดทําโครงการเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล
เพื่อจายเปน คาใชจายตางๆในการจัดทําโครงการเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบลใน
ตําบลกะลุวอเหนือ เชนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเครื่อง
ขยายเสียงพรอมอุปกรณ คาเชาสถานที่ คาพาหนะ คาวัสดุและคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว
0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 132) (สํานัก
ปลัดเทศบาลฯ)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพื่อจายเปน
- คาลงทะเบียนตางๆ
- คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ
หรือไปประชุมอบรมสัมนาของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล
พนักงานจาง และบุคคลภายนอกที่ไดรับคําสั่งจากนายกเทศมนตรี (สํานัก
ปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

300,000 บาท

คาใชจายในการเลือกตั้ง

จํานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี หรือการลงประชามติเชน คาปายประชาสัมพันธคาแบบพิมพตางๆ คา
วัสดุและอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่มและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ (สํานัก
ปลัดเทศบาลฯ)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปน
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนตสวนกลาง สังกัดสํานักปลัด
รถจักรยานยนตสวนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน อาคารสํานักงานเทศบาล
อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล โรงจอดรถ ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตาง ๆ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

200,000 บาท

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาซื้อหรือจางทําวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ดินสอ
คาถายเอกสาร คาปายปดประกาศ ตูรับความคิดเห็น ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

รวม
จํานวน

815,000 บาท
300,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปน คาซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาและวิทยุ เชน โคมไฟ สายไฟฟา ฟวสหลอดไฟฟา
ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

25,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปน คาซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ไมถูพื้น ถวยชาม
ขยะ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

30,000 บาท

วัสดุกอสราง
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย สี คอน
เลื่อย คีม ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

20,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

30,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปน คาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เบนซิน ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

350,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาสมัครเปนสมาชิกวารสารตางๆ คาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน
กระดาษเขียน โปสเตอร พูกันและสี ฟลม รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย
ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

20,000 บาท

ถัง

วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก
กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

40,000 บาท

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
เพื่อจายเปนคาไฟฟา สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบล หอกระจายขาว
วนอุทยานแหงชาติอาวมะนาว (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

รวม
จํานวน

625,000 บาท
450,000 บาท

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
เพื่อจายเปนคาน้ําประปา สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบล (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาบริการโทรศัพท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ คาเชาเลข
หมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาภายในการติดตอราชการ สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบล
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

คาบริการไปรษณีย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

15,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเปนคาโทรภาพหรือโทรสาร (FACSIMILE) คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ต (INTERNET) และคาสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

100,000 บาท

งบลงทุน
รวม
คาครุภัณฑ
รวม
ครุภัณฑสํานักงาน
จํานวน
1.คาจัดซื้อเกาอี้ ขนาดไมนอยกวา 4 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ ขนาดไมนอยกวา 4 ที่นั่ง โดยจัดซื้อในราคาทองถิ่นหรือ
ราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เพื่อใหไดของที่มีคุณภาพดี เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(ซึ่งเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มีความจําเปนตองซื้อสําหรับ
ใชในสํานักปลัดเทศบาลฯ)(บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 154)

379,000 บาท
379,000 บาท

2. คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน
ขนาด 15,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ)ขนาด 15,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ (ซึ่งเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชใน
สํานักปลัดเทศบาลฯ) (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 154)

24,000 บาท

2,600 บาท

จํานวน

32,400 บาท

4. จัดซื้อซุมตั้งพื้นเทิดพระเกียรติ จํานวน 1 ซุม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ ขนาดฐานสากลไมนอยวา 3.30 X 1.20
เมตร และมีขนาดกรอบรูปขนาดไมนอยกวา 4.45 X 2.15 เมตร จํานวน 1 ซุม โดยจัดซื้อ
ในราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัดเพื่อใหไดของที่มีคุณภาพดี เนื่องจาก
เปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (ซึ่งเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มี
ความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในสํานักปลัดเทศบาลฯ) (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา
155)

120,000 บาท

3. คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มี
ระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ (ซึ่งเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชใน
สํานักปลัดเทศบาลฯ) (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 154)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่ง
ไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนสวนราชการ
จํานวน
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองนราธิวาส เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการของดี
เมืองนราธิวาส และงานแขงขันเรือชิงถวยพระราชทานหนาพระที่นั่ง ประจําป 2561
รายละเอียดปรากฏตามหนังสืออําเภอเมืองนราธิวาส ที่ นธ 0118/ว 1124 ลงวันที่ 3
ตุลาคม 2559 (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 151) (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานงานเทศบาลในกองคลัง จํานวน 7 อัตรา (กองคลัง)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปน
(1) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ใหแกพนักงานเทศบาล
(2) เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ(สปพ.) ใหแก
พนักงานเทศบาล (กองคลัง)
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแก ผอ.กองคลัง และหัวหนาฝายฯ (กองคลัง)
คาตอบแทนพนักงานจาง

รวม 4,524,780 บาท
รวม 3,237,880 บาท
รวม 3,237,880 บาท
จํานวน 2,102,160 บาท
จํานวน

338,160 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

524,160 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนพนักงานจางใหแกพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในกองคลัง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

213,400 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
(2) เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ใหแก
พนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในกองคลัง
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม 1,195,000 บาท
414,000 บาท
รวม
70,000 บาท
จํานวน

เพื่อจายเปนคาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปน
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง (กองคลัง)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหแกขาราชการสวนทองถิ่นพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและกรณีพิเศษเรงดวนและ
จําเปนตามระเบียบฯ (กองคลัง)
คาเชาบาน
จํานวน

60,000 บาท

268,000 บาท

เพื่อจายคาเชาบาน คาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูซื้อบานใหมใหแกพนักงานเทศบาลที่
จําเปนตองเชาบานและมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตามระเบียบฯ (กองคลัง)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรตามระเบียบฯ (กองคลัง)
คาใชสอย
รวม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน

16,000 บาท

636,000 บาท
166,000 บาท

เพื่อจายเปน
(1) คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ รวมถึงเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
(2) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
(3) คาธรรมเนียมตาง ๆ
(4) คาเบี้ยประกัน
(5) คาจางเหมาบริการ
(6) คาระวางบรรทุก
(7) คาธรรมเนียมตาง ๆ
(8) คาติดตั้งโทรศัพท
(9) คาจางทําปายประชาสัมพันธตาง ๆ
(10) คาติดตั้งปาย
(11) คาใชจายตามโครงการจางนักเรียนนักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการ จํานวน 20,000.- บาท (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 131)
(12) คาจางเหมาบริการอื่น ๆ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

230,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการตาง ๆ ที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฏหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองทองถิ่นหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ
เครื่องใชในการประชุม ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขา
รวมประชุม (กองคลัง)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายตามโครงการปรับปรุงการจัดทําแผนที่ภาษี
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ตามโครงการปรับปรุงจัดทําแผนที่ภาษี เชน คาจางเหมา
บริการเจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอรเพื่อบันทึกขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
คาวัสดุและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 144) กองคลัง
คาใชจายตามโครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรดานการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร
(e-laas)
เพื่อจายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง ในการจัดทําโครงการสงเสริม
ศักยภาพบุคลากรดานการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร ( e-laas) เพื่อเปนคาใชจายใน
การฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหแกผูบริหาร ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (บรรจุใน
แผนพัฒนาสี่ป หนา 143) กองคลัง
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เพื่อจายเปน
- คาลงทะเบียนตาง ๆ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานจางที่ไดรับ
คําสั่งจากนายกเทศมนตรี (กองคลัง)
จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

คาวัสดุ
รวม
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานเชนกระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ คาถายเอกสารฯลฯ (กอง
คลัง)
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชนแผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก กระดาษ
ตอเนื่องฯลฯ (กองคลัง)
งบลงทุน
รวม
คาครุภัณฑ
รวม
ครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับนักบริหาร จํานวน 1 ตัว
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับผูบริหาร จํานวน 1 ตัว โดยจัดซื้อในราคา
ทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัดเพื่อใหไดของที่มีคุณภาพดี เนื่องจากเปน
ครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 155) กอง
คลัง

145,000 บาท
80,000 บาท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
เชน คาจัดจางทําปายประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี คาวัสดุและคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 143) กองคลัง
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปน
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชนรถยนตสวนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร แอรฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชนวัสดุตาง ๆ ฯลฯ (กองคลัง)

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว

จํานวน

65,000 บาท

91,900 บาท
91,900 บาท
8,000 บาท

12,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอื้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว โดยจัดซื้อในราคาทองถิ่นหรือราคาที่
จัดซื้อไดอยางประหยัด เพื่อใหไดคุณภาพดี เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 156) กองคลัง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน

55,400 บาท

จํานวน

16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจํานวน 2 เครื่อง
(1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 23,000 บาท
(2) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 32,400 บาท
โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 156) กองคลัง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อ
ตามเกณฑราคาากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร (บรรจุใน
แผนพัฒนาสี่ป หนา 157) กองคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1
อัตรา (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

358,560 บาท
287,160 บาท
287,160 บาท
254,400 บาท

จํานวน

32,760 บาท

งบดําเนินงาน
รวม
คาตอบแทน
รวม
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปน
กรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)ใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

71,400 บาท
71,400 บาท
5,000 บาท

คาเชาบาน
จํานวน
เพื่อจายคาเชาบาน คาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูซื้อบานใหมใหแกพนักงานเทศบาล
ที่จําเปนตองเชาบานตามระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

36,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือ การศึกษาบุตรตามระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

30,400 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
1.เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ใหแก
พนักงานเทศบาล
2.เงินเพิ่มสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.) ใหแกพนักงานเทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม 2,010,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 1,893,000 บาท
คาตอบแทน
5,000 บาท
รวม
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
5,000 บาท
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหแกขาราชการสวนทองถิ่น พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและกรณีพิเศษเรงดวนและ
จําเปนตามระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนโครงการจางจางเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สํานักปลัดเทศบาล ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 142)
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายตามโครงการปองกันไฟปาและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันไฟปาและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติเชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตามหนังสือdระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป
หนา 135) (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

รวม 1,523,000 บาท
จํานวน 1,188,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

คาใชจายตามโครงการฝกอบรมจัดตั้งหรือทบทวนอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือนหรือทัศน จํานวน
ศึกษาและพัฒนาศักยภาพใหแกพนักงานเทศบาลและ สมาชิก อปพร.
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมจัดตั้งหรือทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันฝายพลเรือนหรือทัศนศึกษาและพัฒนาศักยภาพใหแก พนักงานเทศบาลและ
สมาชิก อปพร. คาตอบแทนวิทยากรฝกปฏิบัติ คาอาหาร คาเชาเครื่องขยายเสียงพรอม
อุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุสํานักงาน คาชุดฝกทบทวน คาตกแตง
สถานที่ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 134) (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

150,000 บาท

คาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ
เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเตรียมในการจัดตั้งจุดตรวจ คาปายประชาสัมพันธ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 134) (สํานัก
ปลัดเทศบาลฯ)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพื่อจายเปน
- คาลงทะเบียนตางๆ
- คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ
หรือไปประชุมอบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาลพนักงานจาง สมาชิก อปพร.ทีมกูชีพ
กูภัย และบุคคลภายนอกที่ไดรับคําสั่งจากนายกเทศมนตรี
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

30,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปน
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน รถดับเพลิง รถกูชีพสังกัดสํานักปลัด
เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตาง ๆ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

100,000 บาท

คาวัสดุ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปน คาซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาและวิทยุ เชน โคมไฟ สายไฟฟา ฟวสหลอดไฟ
ฟา ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

รวม
จํานวน

365,000 บาท
25,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

30,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปน คาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เบนซิน ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

300,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ เชน คาเติมออกซิเจนชวยหายใจ สารเคมีเครื่องดับเพลิง ยา
และเวชภัณฑอื่น ๆ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

10,000 บาท

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
1 .คาจัดซื้อเรือพลาสติก ขนาดไมนอยกวา 127 X 375 X 78 จํานวน 1 ลํา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเรือพลาสติก ขนาดไมนอยกวา 127 X 375 X 78 จํานวน 1 ลํา
โดยจัดซื้อในราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เพื่อใหไดของที่มีคุณภาพดี
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(ซึ่งเทศบาลตําบลกะลุวอ
เหนือ มีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในสํานักปลัดเทศบาลฯ) (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป
หนา 159)

รวม
รวม

117,000 บาท
117,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
1. คาจัดซื้อขอตอทอประปาดับเพลิง ชนิดสวม (ขอลดหูกระตายขนาดไมนอยกวา 4 X 2.5 จํานวน
นิ้ว จํานวน 1 อัน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อขอตอทอประปาดับเพลิง ชนิดสวม (ขอลดหูกระตายขนาดไมนอย
กวา 4 X 2.5 นิ้ว (จัดซื้อในราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เพื่อใหได
ของที่มีคุณภาพดีเนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)(บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป หนา 158) (สํานักปลัดเทศบาล)

4,000 บาท

2. คาจัดซื้อสายดับเพลิงชนิดยาง 3 ชั้น ขนาดไมนอยกวา 1.5 ยาวไมนอยกวา 20 เมตร
จํานวน 1 เสน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายดับเพลิงชนิดยาง 3 ชั้น ขนาดไมนอยกวา 1.5 ยาวไมนอยกวา
20 เมตร (จัดซื้อในราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัดเพื่อใหไดของที่มี
คุณภาพดีเนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)(บรรจุใน
แผนพัฒนาสี่ป หนา 158) (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

13,000 บาท

จํานวน
3. คาจัดซื้อสายดับเพลิงชนิดยาง 3 ชั้น ขนาดไมนอยกวา 2.5 ยาวไมนอยกวา 20 เมตร
จํานวน 1 เสน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายดับเพลิงชนิดยาง 3 ชั้น ขนาดไมนอยกวา 2.5 ยาวไมนอย
กวา 20 เมตร (จัดซื้อในราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัดเพื่อใหไดของที่มี
คุณภาพดีเนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)(บรรจุใน
แผนพัฒนาสี่ป หนา 158) (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

15,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

50,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม 2,056,940 บาท
งบบุคลากร
รวม 1,551,940 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม 1,551,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน
990,660 บาท
จํานวน
-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงาน
เทศบาล กองการศึกษาฯ
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
130,000 บาท
จํานวน
- เพื่อจายเปนคา
1. คาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (กองการศึกษาฯ)
2. เงินพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ใหแกพนักงานเทศบาล (กองการศึกษาฯ)
เงินประจําตําแหนง
-เพื่อจายเปนคาประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาฯ(กองการศึกษา)
คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

263,280 บาท

จํานวน

108,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

477,000 บาท
167,000 บาท
30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน(กองการศึกษา)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนคา
1. เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
2. เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ(สปพ.)(กองการศึกษา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เพื่อจายเปนคา
1.คาตอบแทนตรวจการจางทุกประเภทของคณะกรรมการตรวจการจาง งานกอสราง
เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง คาตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง
เปนพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่สูงขี้นทุกประเภท(กองการศึกษา)
2.เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)
ใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง(กองการศึกษา)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จํานวน

7,000 บาท

คาเชาบาน
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อและคาผอนชําระเงินกูซื้อบานใหแกพนักงาน
เทศบาลที่จําเปนตองเชาและชําระเงินกูที่มีสิทธิไดรับเงินตามระเบียบคาเชาบาน (กอง
การศึกษา)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ(กองการศึกษา)
คาใชสอย
รวม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน

120,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือกรณีเรงดวนและจําเปนตามระเบียบ
ฯ(กองการศึกษา)

10,000 บาท

240,000 บาท
120,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ ถายเอกสารรวมถึงเอกสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
-เพื่อจายเปนคาจัดทําวรสารแผนพับตาง ฯลฯ
-เพื่อจายเปนคาจัดทําปายประชาสัมพันธตาง ๆ
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของกอง
การศึกษาฯ
-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมนักเรียนนักศึกษา ทํางานระหวางปดภาคเรียน
(กองการศึกษาฯ)
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาตอนรับบุคคลหรือคณะนิเทศงาน ตรวจงาน ตรวจเยี่ยม จายเปน
คาอาหารเครื่องดิ่ม คาของขวัญ คาพิมพ เอกสารและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
(กองการศึกษา)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
จํานวน

10,000 บาท

100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝกอบรมและสัมนาตาง ๆ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง กองการศึกษาฯ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ฯลฯ(กองการศึกษา)

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ เครื่องเขียน แฟม ดินสอ และคาอุปกรณ
สํานักงาน ฯลฯ(กองการศึกษา)
วัสดุคอมพิวเตอร
-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก กระดาษตอเนื่อง คาโปรแกรม
คอมพิวเตอร และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ(กองการศึกษา)
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน

รวม
จํานวน

70,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
รวม

28,000 บาท
28,000 บาท

จํานวน

6,900 บาท

จํานวน

3,300 บาท

จํานวน

2,800 บาท

จํานวน

15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว (จัดซื้อในราคาทองถิ่นหรือราคาที่
จัดซื้อไดอยางประหยัดเพื่อใหไดของที่มีคุณภาพดี เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภํณฑ) (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 161)(กองการศึกษาฯ)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา (18หนา/นาที) จํานวน
1 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
(บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 159) (กองการศึกษาฯ)
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาดไมนอยกวา800VA จํานวน 1 เครื่อง
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) (บรรจุใน
แผนพัฒนาสี่ป หนา 159) (กองการศึกษาฯ)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เปนตน(กองการศึกษา)

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจายเปนคาเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 6
อัตรา(กองการศึกษาฯ)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
-เพื่อจายเปนคาเงินสวัสดิการ(คาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต) กองการศึกษาฯ
เงินวิทยฐานะ
-เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับเงินวิทยฐานะไดตาม
ระเบียบฯ(กองการศึกษาฯ)
คาตอบแทนพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ที่ปฏิบัติหนาที่ในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน(กองการศึกษาฯ)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
1. เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
2. เพื่อจายเปนเงินคาสวัสดิการ(คาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต)กองการศึกษาฯ

รวม 16,258,385 บาท
รวม 2,479,680 บาท
รวม 2,479,680 บาท
จํานวน 1,455,480 บาท

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท

จํานวน

556,200 บาท

จํานวน

204,000 บาท

งบดําเนินงาน
รวม 6,698,455 บาท
คาตอบแทน
33,400 บาท
รวม
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
30,000 บาท
จํานวน
-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําป)ใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง (กองการศึกษาฯ)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
3,400 บาท
จํานวน
-เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ(กองการศึกษาฯ)
คาใชสอย
รวม 2,753,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
766,000 บาท
จํานวน

- เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ ถายเอกสาร รวมถึงเอกสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาจัดทําวรสาร แผนพับตาง ๆ ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาจางจัดทําปายประชาสัมพันธตาง ๆ ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของกอง
การศึกษา (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 147)
- คาจางเหมาบริการอื่น ๆ
กองการศึกษาฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียน สัมมนาตาง ๆ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง กองการศึกษาฯ
โครงการแขงขันกีฬาสีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

โครงการเปดโลกทัศนหนูนอยสูโลกกวาง
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการหนูนอยสูโลกกวาง คาเชาพาหนะ และคาใชจายอื่น
ๆที่เกียวของและจําเปน ฯลฯ(บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา119)
กองการศึกษาฯ
โครงการสงเสริมกิจกรรมดานการศึกษา
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมดานการศึกษาและคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ(บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา118)กองการศึกษาฯ
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
จํานวน

80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬาสีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย คาของ
รางวัล คาปายประชาสัมพันธ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาเชาเวทีการแสดง
กิจกรรมของเด็ก คาเชาเครื่องขยายเสียง พรอมอุปกรณและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
และจําเปนฯลฯ(บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา121)กองการศึกษาฯ

90,000 บาท

1,577,400 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางประกอบอาหารกลางวันใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางมะนาว
จํานวน 245 วัน เปนเงิน 294,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาจางประกอบอาหารกลางวันใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาตันหยง
จํานวน 245 วัน เปนเงิน 441,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาจางประกอบอาหารกลางวันใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กสิรินธร จํานวน
245 วัน เปนเงิน 436,100บาท
-คาจัดการเรียนการสอน รายหัว ๆ ละ 1,700 บาทใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบาง
มะนาว เปนเงิน 102,000 บาท
-คาจัดการเรียนการสอน รายหัว ๆ ละ 1,700 บาทใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขา
ตันหยง เปนเงิน 153,000 บาท
-คาจัดการเรียนการสอน รายหัว ๆ ละ 1,700 บาทใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กสิรินธร เปน
เงิน 151,300 บาท
(บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา118)กองการศึกษาฯ
โครงการหนูนอยฟนดี
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการหนูนอยฟนดี คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
ประชาสัมพันธ คาเชาเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวของและ
จําเปน ฯลฯ(บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา120)กองการศึกษาฯ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ฯลฯ(กองการศึกษาฯ)
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวสํานักงาน
ฯลฯ กองการศึกษาฯ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ โคม ฟวส
สายไฟฟา และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟา ฯลฯ กองการศึกษาฯ
วัสดุงานบานงานครัว
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ไมถูพื้น แปรงตาง ๆ และ
วัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานบานงานครัว ฯลฯ กองการศึกษาฯ
คาอาหารเสริม (นม)

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม 3,832,655 บาท
18,000 บาท
จํานวน

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

3,745,155 บาท

-เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลกะลุวอ
เหนือ จํานวน 260 วัน เปนเงิน 485,935 บาท(บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 119)
-เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) ใหแกเด็กอนุบาล,และเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียน
สังกัด สพฐ. จํานวน 260 วัน เปนเงิน 3,259,220 บาท(บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา
118) กองการศึกษาฯ
วัสดุกอสราง
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม สี ทราย และวัสดุอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับวัสดุกอสราง ฯลฯ(กองการศึกษาฯ)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลี่น เชน ถาน น้ํามันกาด แก็ส
หุงตม และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ(กองการศึกษาฯ)
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน แอลกอฮอล
เวชภัณฑทางการแพทย ลําลี ผาพันแผล เเละวัสดุอื่น ๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน สี แผนปาย ฟลม ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
- เพื่อจายเปนคาไฟฟาและคาไฟฟาประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลกะลุวอเหนือ(กองการศึกษาฯ)
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
- เพื่อจายเปนคาประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
(กองการศึกษาฯ)
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงคขาสั้น

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

2,500 บาท

จํานวน

7,000 บาท

รวม
จํานวน

79,000 บาท
44,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

รวม
รวม

668,250 บาท
168,250 บาท

จํานวน

66,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงคขาสั้น จํานวน 30 ตัวใหแกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ (จัดซื้อตามราคาทองถิ้นหรือจัดซื้ออยางประหยัด
เพื่อใหไดของที่มีคุณภาพดี เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) (บรรจุ
ในแผนพัฒนาสี่ป หนา 161) กองการศึกษาฯ
คาจัดซื้อพัดลมเพดาน

จํานวน

8,250 บาท

จํานวน

16,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมเพดาน แบบกลม จํานวน 5 ตัว ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ (จัดซื้อตามราคาทองถิ้นหรือจัดซื้ออยางประหยัด
เพื่อใหไดของที่มีคุณภาพดี เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) (บรรจุ
ในแผนพัฒนาสี่ป หนา 160) กองการศึกษาฯ
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ
1366 X 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบาง
มะนาว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาตันหยง (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
(บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 160) กองการศึกษาฯ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 3
เครื่อง ใหแกศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ (จัดซื้อตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)(บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา
159) กองการศึกษาฯ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
30,000 บาท
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ จํานวน 3 ศูนย กองการศึกษาฯ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
500,000 บาท
รวม
อาคารตาง ๆ
โครงการซอมแซม/ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
200,000 บาท
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาซอมแซม/ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลกะลุวอ
เหนือ(รายละเอียดแบบแปลนตามเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือกําหนด) (บรรจุใน
แผนพัฒนาสี่ป หนา 147) กองการศึกษาฯ
จํานวน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
300,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
(รายละเอียดแบบแปลนตามเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือกําหนด)(บรรจุในแผนพัฒนาสี่
ป หนา 147) กองการศึกษาฯ
งบเงินอุดหนุน
รวม 6,412,000 บาท

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

รวม 6,412,000 บาท
จํานวน 6,412,000 บาท

-โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานบางมะนาว
-โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานคาย
-โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานเปล
-โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153
-โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10
-โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหัวเขา
-โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานปูลากาปะ
-โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานโคกสยา
(บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 118) กองการศึกษาฯ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
รวม 1,897,060 บาท
งบบุคลากร
รวม 1,248,360 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม 1,248,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 1,043,880 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 4
อัตรา (กองสาธารณสุขฯ)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

162,480 บาท

เพื่อจายเปน
1.เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ใหแกพนักงานเทศบาล
2.เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ใหแก
พนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา
(กองสาธารณสุขฯ)
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแกผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(กองสาธารณสุขฯ)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปน
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
(กองสาธารณสุขฯ)

จํานวน

42,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

638,000 บาท
163,000 บาท
18,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือกรณีพิเศษในกรณีเรงดวนและ
จําเปนตามระเบียบฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

จํานวน

13,000 บาท

คาเชาบาน

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

รวม
จํานวน

420,000 บาท
350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อ หรือคาผอนชําระเงินกู ซื้อบานใหแกพนักงานเทศบาล
ที่จําเปนตองเชาบานและมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตามระเบียบฯ
(กองสาธารณสุขฯ)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ
(กองสาธารณสุขฯ)
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เพื่อจายเปน
- คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ รวมถึงเอกสารตางๆที่เกี่ยวของฯลฯ
- คาโฆษณาและเผยแพร
- คาธรรมเนียม คาขนสง และคาลงทะเบียนตางๆ
- คาจางเหมาบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
- คาจางทําปายประชาสัมพันธตาง ๆ ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการอื่น
- คาใชจายตามโครงการจางนักเรียนนักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการ (บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป หนา 125)
- คาใชจายตามโครงการจางเหมาแรงงานเพื่องานตามภารกิจของเทศบาลตําบลกะลุวอ
เหนือ (บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป หนา 146)
(กองสาธารณสุขฯ)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

คาวัสดุ
รวม
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ คาถายเอกสาร ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

55,000 บาท
15,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาลงทะเบียนตางๆ
- คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
(กองสาธารณสุขฯ)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
เพื่อจายเปน
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน รถบรรทุกขยะ รถดูดสิ่งปฏิกูล
เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชน วัสดุตาง ๆ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จํานวน

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน สี แผนปาย ฟลม ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุคอมพิวเตอร

จํานวน

35,000 บาท

งบลงทุน
รวม
คาครุภัณฑ
รวม
ครุภัณฑสํานักงาน
จํานวน
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัวโดยจัดซื้อในราคาทองถิ่นหรือราคาที่
จัดซื้อไดอยางประหยัด เพื่อใหไดของที่มีคุณภาพดี (เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งมีความจําเปนตองจัดซื้อสําหรับใชในกองสาธารณสุขฯ) บรรจุ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป หนา 166) (กองสาธารณสุขฯ)

10,700 บาท
10,700 บาท

จํานวน
จัดซื้อโตะทํางานสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานสํานักงาน จํานวน 1 ตัวโดยจัดซื้อในราคาทองถิ่นหรือ
ราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เพื่อใหไดของที่มีคุณภาพดี (เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งมีความจําเปนตองจัดซื้อสําหรับใชในกองสาธารณสุข
ฯ) (บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป หนา 166) (กองสาธารณสุขฯ)

6,100 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก
กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและการทําหมันสุนัขและแมว

4,600 บาท

รวม
รวม
รวม

407,000 บาท
407,000 บาท
407,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

โครงการวัยใส หางไกลยาเสพติด เขาใจเพศศึกษา หางไกลเอดส
เพื่อจายเปนคาอบรมใหกับเยาวชนและประชาชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน คาวัสดุและเอกสาร คาเชาเครื่องขยายเสียงพรอม
อุปกรณ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป หนา 124)
(กองสาธารณุสขฯ)

จํานวน

47,000 บาท

โครงการอบรมผูสัมผัสอาหารและผูประกอบการกิจการดานอาหาร

จํานวน

30,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว คาแผนพับ
ตางๆ คาปายประชาสัมพันธ ตลอดจนคาใชจายหรือวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (บรรจุ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป หนา125) (กองสาธารณสุขฯ)

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดอบรมผูประกอบกิจการดานอาหารและผูสัมผัสอาหาร
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน คาวัสดุและเอกสาร
คาเชาเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ
(บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป หนา 125) (กองสาธารณุสขฯ)
จํานวน
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของกลุมอสม.
เพื่อจายเปนคาจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานของอสม. จายเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม
คาอาหารวาง คาเชาที่พัก คางจางเหมายานพาหนะ คาเชาเครื่องเสียงพรอมอุปกรณ คา
วัสดุอุปกรณตางๆคาของที่ระลึก คาตอบแทนวิทยากรและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป หนา 124) (กองสาธารณุสขฯ)
งานศูนยบริการสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

รวม
รวม
รวม
จํานวน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เวชภัณฑ ถุงมือ สําลี
ผาพันแผล หูฟง ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสังคมสงเคราะห

300,000 บาท

2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการชวยเหลือซอมแซมที่อยูอาศัยใหแกผูยากไรในตําบลกะลุวอเหนือ
เพื่อจายเปนคาชวยเหลือซอมแซมที่อยูอาศัยใหแกผูยากไรในตําบล
กะลุวอเหนือเชน จัดซื้อคาวัสดุอุปกรณในการกอสรางซอมแซมที่อยูอาศัย
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ(บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 131)
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

แผนงานเคหะและชุมชน

รวม
รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานประจําป พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก
พนักงานเทศบาลในกองชาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.)
ใหแกพนักงานเทศบาลในกองชาง
-เงินเพิ่มสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ใหแกพนักงานเทศบาลในกองชาง
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง (กองชาง)
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางใหแกพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในกองชาง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

รวม 6,591,370 บาท
รวม 2,865,900 บาท
รวม 2,865,900 บาท
จํานวน 1,151,580 บาท

จํานวน

142,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

1,057,320 บาท

จํานวน

455,000 บาท

- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางใหแกพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในกอง
ชาง
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําปสํานักงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ใหแก
พนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในกองชาง
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นและพนักงานจางเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําป) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการตรวจงานจางทุกประเภทของคณะกรรมการตรวจการจาง
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหแกพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือกรณีในกรณีพิเศษในกรณีเรงดวน
และราชการจําเปนตามระเบียบ
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อหรือคาผอนชําระบานใหแกพนักงานเทศบาลฯ ที่
จําเปนตองเชาบานและมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตามระเบียบฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลฯ และมีสิทธิไดรับเงินคา
การศึกษาบุตรตามระเบียบฯ

รวม 1,908,000 บาท
220,000 บาท
รวม
25,000 บาท
จํานวน

จํานวน

95,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

คาใชสอย
รวม 1,460,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน 1,300,000 บาท
- คาเย็บและเขาปกหนังสือ เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา โครงการโฆษณาและ
เผยแพรขาวสาร วิทยุและกระจายเสียงโทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ
- คาธรรมเนียมตาง ๆ
- คาติดตั้งโทรทัศน และระบบอินเตอรเน็ต
- คาจัดทําวารสารสํานักงานเทศบาลตําบลฯ รายงานกิจการสํานักงานเทศบาล
ตําบล แผนพับ ฯลฯ
- คาจางทําปายประชาสัมพันธตาง ๆ ฯลฯ
- คาใชจายตามโครงการจางนักเรียน นักศึกษา ทํางานในชวงปดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการเพื่อปองกันและแกไขปญหาสังคม เพื่อจายเปนคาจางเหมานักเรียน
นักศึกษา ทํางานในชวงปดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาสังคม เพื่อจายเปนคาจางเหมานักเรียน นักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการ (บรรจุในแผนพัฒนา สีป หนา 130)
- คาติดตั้งไฟฟา ประกอบดวย คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟาการเพิ่มกําลังไฟฟา การติดตั้งหมอแปลงไฟฟา การขยาย
เขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟา และอุปกรณ
ภายในพื้นที่ตําบลกะลุวอเหนือ
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ
- โครงการจางเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ กองชาง (บรรจุในแผนพัฒนา
สีป หนา 147)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราขอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน

60,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
- คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ เชน รถยนต เครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถกระเชา) โตะ เกาอี้ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องกระจายเสียง
ลําโพง ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชน วัสดุตาง ๆ ฯลฯ

100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศ
ยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานและพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนอบรมสัมมนาตาง ๆของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ และคาถาย
เอกสาร (กองชาง)
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ไมถูพื้น ถวยชาม ถัง
ขยะ ฯลฯ (กองชาง)
วัสดุกอสราง
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ ทราย ยางมะตอย สี คอน เลื่อย
คีม ทอน้ําและอุปกรณประปา ปูนซีเมนต ฯลฯ (กองชาง)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปาย หรือ แผงปดประกาศ
พูกันสี ฟลม โฟม ฯลฯ (กองชาง)
วัสดุคอมพิวเตอร

รวม
จํานวน

228,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

รวม
รวม

817,470 บาท
817,470 บาท

จํานวน

4,600 บาท

โตะสํานักงาน จํานวน 1 ตัว
จํานวน
จัดซื้อโตะสํานักงาน จํานวน 1 ตัว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะสํานักงาน จํานวน 1 ตัว
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งทาง
เทศบาลฯ จําเปนตองจัดซื้อสําหรับใชในงานกองชาง บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 162)

6,100 บาท

จํานวน
เหล็กดัดติดหนาตาง จํานวน 6 ชอง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเหล็กดัดติดหนาตาง ขนาดไมนอยกวา 2.8 X 1.3เมตร
จํานวน 6 ชอง และขนาดไมนอยกวา 1.6 X 1.3 เมตร จํานวน 2 ชอง (จัดซื้อตาม
ราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงาน ซึ่งทางเทศบาลฯ จําเปนตอง
จัดซื้อสําหรับใชในงานกองชาง บรรจุในแผนพัฒนาสีป หนา 162 )

150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เขน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับหมึก
กระดาษตอเนื่อง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ฯลฯ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งทางเทศบาลฯ
จําเปนตองจัดซื้อ สําหรับใชในงานกองชาง บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 162)

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกัยรธรรมดา จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน
(จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งทางเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มีความ
จําเปนตองซื้อสําหรับใชในกองชาง บรรจุในแผนพัฒนาสีป หนา 166 )

จํานวน

38,000 บาท

จํานวน

57,500 บาท

เครื่องขยายเสียง สําหรับระบบเสียงตามสาย หมูที่ 7 บานปูลากาปะ จํานวน 1 เครื่อง
คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียยงมีกําลังขับไมนอยกวา 1,000 วัตต สําหรับระบบ
เสียงตามสาย หมูที่ 7 บานปูลากาปะ จํานวน 1 เครื่อง
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งทาง
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในกองชาง) บรรจุใน
แผนพัฒนาสีป หนา 163 )

จํานวน

23,000 บาท

เครื่องขยายเสียง สําหรับระบบเสียงตามสาย หมูที่ 6 บานพิกุลทอง จํานวน 1 เครื่อง
คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงมีกําลังขับไมนอยกวา 1,000 วัตต สําหรับระบบ
เสียงตามสาย หมูที่ 6 บานพิกุลทอง จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาทองตลาด
เนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐาานครุภัณฑ ซึ่งทางเทศบาลฯ มีความจําเปนตองจัดซื้อ
สําหรับใชในงานกองชาง บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 163)

จํานวน

23,000 บาท

เครื่องขยายเสียงมีกําลังขับไมนอยกวา 1,000 วัตต สําหรับระบบเสียงตามสาย หมูที่ 12 จํานวน
บานบูกิตอาวมะนาว จํานวน 1 เครื่อง
คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงมีกําลังขับไมนอยกวา 1,000 วัตต สําหรับระบบเสียงตาม
สาย หมูที่ 12 บานบูกิตอาวมะนาว จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาทองตลาด
เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานเกณฑ ซึ่งทางเทศบาลฯ มีความจําเปนตองซื้อ
สําหรับใชในกองชาง บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 164)

23,000 บาท

เครื่องขยายเสียงมีกําลังขับไมนอยกวา 1,000 วัตต หมูที่ 4 บานเขาตันหยง จํานวน 1 จํานวน
เครื่อง
คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงมีกําลังขับไมนอยกวา 1,000 วัตต สําหรับระบบเสียง
ตามสาย หมูที่ 4 บานเขาตันหยง จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาทองตลาด
เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานเกณฑ ซึ่งทางเทศบาลฯ มีความจําเปนตองซื้อ
สําหรับใชในกองชาง บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 163)

23,000 บาท

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 5 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง
คาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 5 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อ
ตามเกณฑราคากลาง และมาตรฐานครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ซี่งทางเทศบาลฯ
จําเปนตองจัดซื้อเพื่อใชในงานกองชาง บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 164)

เครื่องขยายเสียงมีกําลังขับไมนอยกวา 750 วัตต สําหรับระบบเสียงตามสาย หมูที่ 11
บานตือลาฆอปาลัส จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน

18,000 บาท

เครื่องขยายเสียงมีกําลังขับไมนอยกวา 1500 วัตต สําหรับระบบเสียงตามสาย หมูที่ 2 จํานวน
บานคาย จํานวน 1 เครื่อง
คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงมีกําลังขับไมนอยกวา 1,500 วัตต สําหรับระบบเสียง
ตามสาย หมูที่ 2 บานคาย จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งทางเทศบาลฯ มีความจําเปนตองจัดซื้อสําหรับใชในงานกอง
ชาง บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 163)

29,800 บาท

จํานวน

29,800 บาท

เครื่องขยายเสียงมีกําลังไมนอยกวา 550 วัตต หมูที่ 2 บานนากอฮูแต จํานวน 1 เครื่อง จํานวน
คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงมีกําลังขับไมนอยกวา 550 วัตต สําหรับระบบเสียงตาม
สาย หมูที่ 2 บานนากอฮูแต จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจาก
ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซี่งทางเทศบาลฯ จําเปนตองจัดซื้อสําหรับใชในงานกอง
ชาง บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 163)

11,000 บาท

จํานวน

245,000 บาท

จํานวน

39,000 บาท

คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงมีกําลังขับไมนอยกวา 750 วัตต สําหรับระบบเสียงตามสาย
หมูที่ 11 บานตือลาฆอปาลัส จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจาก
ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งทางเทศบาลฯ จําเปนตองจัดซื้อสําหรับใชในงานกอง
ชาง บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 164)

เครื่องขยายเสียงมีกําลังขับไมนอยวา 1,500 วัตต สําหรับระบบเสียงตามสาย หมูที่ 8
บานโคกสยา จํานวน 1 เครื่อง
คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงมีกําลังขับไมนอยกวา 1,500 วัตต สําหรับระบบเสียงตาม
สาย หมูที่ 8 บานโคกสยา จํานวน 1เครื่อง (จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมี
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งทางเทศบาลฯ จําเปนตองจัดซื้อสําหรับใชในงานกองชาง
บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 163)

โคมไฟถนนสาธารณะ จํานวน 100 ชุด
คาจัดซื้อโคมไฟถนนสาธารณะ จํานวน 100 ชุด (จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจาก
ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งทางเทศบาลฯ จําเปนตองจัดซื้อสําหรับใชในงานกอง
ชาง บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป 164)
ลําโพงปากฮอรน ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว มี Line ในตัว จํานวน 20 ตัว
คาจัดซื้อลําโพงปากฮอรน ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว มี Line ในตัว จํานวน 20 ตัว
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งทางเทศบาลฯ
จําเปนตองจัดซื้อสําหรับใชในงานกองชาง บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 164)

ครุภัณฑโรงงาน
คีมย้ําพรอมลูกบีบ จํานวน 1 อัน

จํานวน

20,870 บาท

จํานวน

7,300 บาท

จํานวน

8,500 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว ) จํานวน
จําคนวน
เครื่อ่องคอมพิ
ง วเตอรสาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไมนอยกวา 19
าจัดซื2้อเครื

60,000 บาท

คาจัดซื้อคีมย้ําพรอมลูกบีบ จํานวน 1อัน (จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑโรงงาน ซึ่งทางเทศบาลฯ มีความจําเปนตองจัดซื้อสําหรับใชใน
งานกองชาง บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 164)
แทนเจียลอคู (หินเจียแทน) ขนาดไมนอยกวา 6 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
คาจัดซื้อแทนเจียลอคู (หินเจียแทน) ขนาดไมนอยกวา 6 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งเทศบาลฯ มี
ความจําเปนตองจัดซื้อสําหรับใชในงานกองชาง บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 165 )
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Prnter) สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง
คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1
เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร บรรจุ
ในแผนพัฒนาสี่ป หนา 165 )

นิ้ว ) จํานวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 165)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนเอกชน
1. เพื่อจายเปนคาใชจายในการขยายเขตไฟฟา ตามหนังสือแจงคาใชจายในการ
ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา ของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส (บรรจุใน
แผนพัฒนาสี่ป หนา 148)
2. เพื่อจายเปนคาใชจายในการขยายเขตระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาค
จังหวัดนราธิวาส (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 148)
(กองชาง)

รวม 1,000,000 บาท
รวม 1,000,000 บาท
จํานวน 1,000,000 บาท

งานไฟฟาถนน
รวม 4,998,200 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 1,450,000 บาท
คาใชสอย
400,000 บาท
รวม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
400,000 บาท
จํานวน
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
-คาติดตั้งประปา ประกอบดวย คาจางเหมาเดินทอและติดตั้งอุปกรณประปา
เพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ
-คาจางเหมาบริการอื่นๆ
-คาติดตั้งไฟฟา ประกอบดวย คาจางเหมาเดินสายและติดตั้ง อุปกรณไฟฟา
เพิ่มเติมรวมถึง การปรับปรุงระบบไฟฟา การเพิ่มกําลังไฟฟาการติดตั้งหมอแปลงไฟฟา
การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณภายในพื้นที่
ตําบลกะลุวอเหนือ
คาวัสดุ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาและวิทยุ เชน โคมไฟ สายไฟฟา ฟวส หลอด
ไฟฟา ลําโพง สายเสียงตามสาย ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุยางพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ ยางนอก ยางใน
ฯลฯ (กองชาง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน ดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เบนซิน ฯลฯ (กองชาง)
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
เพื่อจายเปนคาไฟฟาในที่สาธารณะตําบลกะลุวอเหนือ (กองชาง)
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
กอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานตูแวมะ - สนามฟุตบอล หมูที่ 10 บานคีรี
คากอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กสายตูแวมะ - สนามฟุตบอล ขนาดกวาง
0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 190 เมตร หมูที่ 10 บานคีรี ตําบลกะลุวอเหนือ
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
กําหนด (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 111) (กองชาง)

รวม
จํานวน

950,000 บาท
600,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

รวม
จํานวน

100,000 บาท
100,000 บาท

รวม 3,548,200 บาท
รวม 3,548,200 บาท
จํานวน

1,000,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บานนากอฮูแต หมูที่ 2 บานคาย

จํานวน

346,300 บาท

จํานวน

101,300 บาท

จํานวน

270,000 บาท

จํานวน

277,000 บาท

โครการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บานนากอฮูแต หมูที่ 2 บานคาย
ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 2 บานคาย ตําบลกะ
ลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลกําหนด (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป 104) (กองชาง)
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บานนากอฮูแต หมูที่ 2 บานคาย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บานนากอฮูแต
หมูที่ 2 บานคาย ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 2
บานคาย ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลกําหนด (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 104) (กองชาง)
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรานน้ําชา - บานนากอฮูแต หมูที่ 2
บานคาย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรานน้ําชา - บานนากอฮูแต หมูที่ 2
ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 2 ตําบลกะลุวอ
เหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
กําหนด (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 103) (กองชาง)
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงขามมัสยิด - บานนากอฮูแต
หมูที่ 2 บานคาย

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงขามมัสยิด - บานนากอฮูแต หมูที่
2 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 2 ตําบลกะลุวอ
เหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
กําหนด (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป 104) (กองชาง)
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงขามรานน้ําชา บานนากอฮูแต หมูที่ 2 จํานวน
บานคาย

105,600 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงขามรานน้ําชา - บานนากอฮูแต หมู
ที่ 2 บานคาย ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 2 บาน
คาย ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลกําหนด (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 104) (กองชาง)
โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมจาเราะแลเกาะ-บานพิกุลทอง หมูที่ 6 บานจาเราะแลเกาะ จํานวน
โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมจาเราะแลเกาะ - บานพิกุลทอง หมูที่ 6 ขนาด 2 2.10 X 2.10 เมตร หมูที่ 6 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลกําหนด (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป
หนา 112) (กองชาง)

462,000 บาท

โครงการกอสรางทางเทาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานกูสะรี หมูที่ 2 บานคาย

จํานวน

207,000 บาท

จํานวน

179,000 บาท

จํานวน

600,000 บาท

โครงการกอสรางทางเทาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานกูสะรี หมูที่ 2 บานคาย
ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 2 บานคาย ตําบลกะ
ลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลกําหนด (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 102) (กองชาง)
โครงการกอสรางบุกเบิกถนนหินคลุกบานมะยา - สวนยาง หมูที่ 2 บานคาย
โครงการกอสรางบุกเบิกพรอมยกระดับถนนหินคลุกสายมะยา - สวนยาง หมูที่ 2 บาน
คาย ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 2 บานคาย ตําบล
กะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลกําหนด (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 106) (กองชาง)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
-คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน ถนน อาคาร งานถางปาขาง
ทาง ฯลฯ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
คาตอบแทนพนักงานจาง
คาตอบแทนพนักงานจาง ใหแกพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม จํานวน 11 อัตรา (กองสาธารณสุขฯ)

รวม 4,508,840 บาท
รวม 1,779,840 บาท
รวม 1,779,840 บาท
จํานวน 1,257,840 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
จํานวน
เพื่อจายเปน
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม จํานวน 11 อัตรา
2. เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ใหแก
พนักงานจาง จํานวน 11 อัตรา
(กองสาธารณุสขฯ)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปน
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงานจางเทศบาล (กองสาธารณุสขฯ)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

522,000 บาท

รวม 2,699,000 บาท
61,000 บาท
รวม
30,000 บาท
จํานวน

จํานวน

31,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานจาง ที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือกรณีพิเศษในกรณีเรงดวนและจําเปนตามระเบียบ
ฯ (กองสาธารณุสขฯ)
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการจางเหมาแรงงานเพื่องานตามภารกิจของกอง
สาธารณสุขฯ (บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป หนา 147) (กองสาธารณุสขฯ)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการใหความรูและสงเสริมการคัดแยกขยะ
เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดอบรมใหความรูประชาชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน คาวัสดุและเอกสาร คาเชาเครื่องขยายเสียงพรอม
อุปกรณคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป หนา 130)
(กองสาธารณุสขฯ)

รวม 2,098,000 บาท
จํานวน 1,968,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ) เพื่อจายเปน
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน รถบรรทุกขยะ รถดูดสิ่งปฏิกูล
ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชน วัสดุตาง ๆ ฯลฯ
(กองสาธารณุสขฯ)

จํานวน

80,000 บาท

คาวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว

รวม
จํานวน

540,000 บาท
210,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

260,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาจัดซื้อถังขยะแบบพลาสติก มีลอ มีฝาปด ขนาดบรรจุ 120 ลิตร จํานวน 100
ใบๆ ละไมเกิน 2,000 บาท พรอมสกรีนตราสัญลักษณ ชื่อหนวยงานและเลขที่กํากับถัง
- คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน แปรง ไมกวาด ผงซักฟอก ถวยชาม และ
อื่นๆ ฯลฯ
(กองสาธารณุสขฯ)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน
แบตเตอรี่ เบาะรถยนต ฟลมกรองแสง และอื่นๆ ฯลฯ
(กองสาธารณุสขฯ)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปน คาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบน
ซิลฯลฯ (กองสาธารณุสขฯ)
วัสดุเครื่องแตงกาย
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เชน ถุงมือ ผาปดปาก-ปดจมูก รองเทาบูท เสื้อกั๊กสีสะทอนแสง เสื้อกันฝน ฯลฯ
(กองสาธารณุสขฯ)
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เชน ยานพาหนะตางๆ กลองถายรูป เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ
ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

439,180 บาท
366,180 บาท
366,180 บาท
330,060 บาท

จํานวน

36,120 บาท

รวม
รวม
จํานวน

73,000 บาท
13,000 บาท
8,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหแกขาราชการสวนทองถิ่น พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและกรณีพิเศษเรงดวนและ
จําเปนตามระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

5,000 บาท

คาใชสอย
รวม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
คาเย็บ เขาปก หนังสือ และอื่นๆ ฯลฯ คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม คาจัดทําวารสารเผยแพรขาวสารแผนพับตางๆ คาจางทํา
ปายประชาสัมพันธตาง ฯลฯ คาจางเหมาบริการอื่นๆ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

60,000 บาท
20,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
1.เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ(สปพ.)
ใหแกพนักงานเทศบาล
2.เงินเพิ่มสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.) ใหแกพนักงานเทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปน
กรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)ใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง (สํานักลัด
เทศบาลฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน

40,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาลงทะเบียนตางๆ
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคา
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
จํานวน
คาใชจายโครงการจัดเก็บขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
เพื่อจายเปน คาใชจายตางๆในการจัดเก็บขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนา ในตําบลกะลุวอ
เหนือ เชนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องขยายเสียง
พรอมอุปกรณ คาเชาสถานที่ คาพาหนะ คาวัสดุและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0810.2/ว 4413 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท0810.2/1596 ลงวันที่ 10 เมษายน
2556 (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 135)(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

445,500 บาท
445,500 บาท
445,500 บาท

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจายเปนคาฝกอบรมใหกับประชาชนในพื้นที่ตําบล คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารวาง คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการฝกอาชีพคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 138)
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

20,000 บาท

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
เพื่อจายเปนคาโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด คาฝกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชน คาตอบแทนวิทยากรคาอาหารวาง คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณในการฝกอาชีพคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯตามหนังสือระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป
หนา 128) (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

45,500 บาท

โครงการฝกอบรมการตัดผมใหแกเยาวชนและประชาชน
เพื่อจายเปนคาฝกอบรมอาชีพใหแกเยาวชนและประชาชน คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารวาง คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการฝกอาชีพคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 128)
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

30,000 บาท

โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของกลุมแมบานและกลุมสตรี

จํานวน

200,000 บาท

20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายตางๆในการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของ
กลุมแมบานและกลุมสตรีและ พนักงานเทศบาล เชนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ รวมทั้งการทัศนศึกษาดูงานและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 127) (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

โครงการสงเสริมอาชีพการทําผลิตภัณฑกระจูด
เพื่อจายเปนคาโครงการสงเสริมอาชีพการทําผลิตภัณฑกระจูดคาตอบแทน วิทยากร
คาอาหารวาง คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาใช จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 127) (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

50,000 บาท

โครงการสัปดาหผูสูงอายุแหงชาติ
เพื่อจายเปนคาโครงการสัปดาหผูสูงอายุแหงชาติ คาอุปกรณในการแขงขันกีฬา คา
ปายตาง คาเชาเต็นทและเครื่องไฟฟา คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวาง คาอาหาร
กลางวันและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (บรรจุใน
แผนพัฒนาสี่ป หนา 128) (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

80,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม
รวม
รวม
จํานวน

337,480 บาท
289,480 บาท
289,480 บาท
249,480 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

48,000 บาท
48,000 บาท
9,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือกรณีเรงดวนและจําเปนตามระเบียบ
ฯ (กองการศึกษาฯ)
คาเชาบาน
จํานวน

3,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงาน
เทศบาล กองการศึกษาฯ
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจายเปนคา
1. คาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (กองการศึกษาฯ)
2. เงินพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ใหแกพนักงานเทศบาล (กองการศึกษาฯ)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เพื่อจายเปนคา
1.คาตอบแทนการตรวจงานจางทุกประเภทของคณะกรรมการตรวจการจางงาน
กอสราง เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง คาตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อ
แตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นทุกประเภท (กองการศึกษาฯ)
2. เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลรายป)
ใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง (กองการศึกษาฯ)

36,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อและคาผอนชําระเงินกูซื้อบานใหแกพนักงาน
เทศบาลที่จําเปนตองเชาและชําระเงินกูที่มีสิทธิไดรับเงินตามระเบียบคาเชาบาน (กอง
การศึกษาฯ)

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวม
รวม
รวม
จํานวน

932,000 บาท
932,000 บาท
932,000 บาท
85,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

37,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเสื้อกีฬาในการประชาสัมพันธโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม
สําหรับนักกีฬา และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่
ป หนา 122) กองการศึกษาฯ
- โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ
จํานวน

310,000 บาท

-เพื่อจายเปนคา
1. คาจางจัดทําปายประชาสัมพันธตาง ๆ
2. คาจางเหมาบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
3. คาจางเหมาบริการอื่น ๆ
กองการศึกษาฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
- โครงการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด
- เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณการจัดการแขงขันกีฬา คาของรางวัล ถวยรางวัลหรือโล
รางวัล คาเชาเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ คาเชาเต็นท คาตอบแทนกรรมการผู
ตัดสิน คาตอบแทนบุคคลภายนอกเปนเจาหนาที่ประจําสนาม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มสําหรับผูมีเกียรติพิธิเปด-R900ปด คาวัสดุทําสนาม คาจัดซื้อเสื้อประชาสัมพันธ
รณรงคตอตานยาเสพติดใหกับนักกีฬาและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกียวของและจําเปน ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป หนา 121) กองการศึกษาฯ
- โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันในรายการตาง ๆ

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดการแขงขันกีฬา งานวิชาการ คาของรางวัล
สําหรับเด็ก คาตอบแทนพิธีกร คาเชาเต็นทโดม คาเชาเกาอี้ คาเชาโตะ คาเชาเครื่อง
ขยายเสียงพรอมอุปกรณ คาเชาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
และจําเปน ฯลฯ(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ป หนา 121) กองการศึกษาฯ
- โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน(วันเด็กแหงชาติ)

จํานวน

250,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการสงเสริมกิจกรรมสําหรับเด็ก เชน สมุด ดินสอ
ปากกา วัสดุเครื่องเขียนตาง ๆ คาของรางวัลสําหรับกิจกรรมของเด็ก คาตอบแทนพิธีกร
คาเชาเต็นทโดม คาเชาเกอี้ คาเชาโตะ คาเชาเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ คาเชาวัสดุ
อุปกรณที่เกี่ยวของ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ(ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ป หนา 122) กองการศึกษาฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวม 1,240,000 บาท
รวม 1,240,000 บาท
รวม 1,240,000 บาท
80,000 บาท
จํานวน

- เพื่อจายเปนคา
1. คาจางจัดทําปายประชาสัมพันธตาง ๆ
2. คาจางเหมาบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
เพื่อปฏิบัติงานดานการศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
3. คาจางเหมาบริการอื่น ๆ
กองการศึกษาฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
- โครงการงานวันเมาลิดสัมพันธ
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาประชาสัมพันธโครงการ คาเชาเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนา
สี่ป หนา 140) กองการศึกษาฯ
- โครงการงานวันลอยกระทง
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาประชาสัมพันธโครงการ คาเชาเวที คาเชาเครื่องขยายเสียงพรอม
อุปกรณ คาของรางวัล และอาหารและเครื่องดื่มรับรองแขกผูมีเกียรติ คาจางเหมา
บริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป
หนา 140) กองการศึกษาฯ
- โครงการบรรยายธรรมในเดือนรอมฎอน

จํานวน

200,000 บาท

120,000 บาท

280,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาประชาสัมพันธโครงการ คาเชาเวที คาเชาเครื่องขยายเสียงพรอม
อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาเชาโตะ เกาอี้ คาวัสดุอุปกรณใชในโครงการ คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนา
สี่ป หนา 141) กองการศึกษาฯ
- โครงการวันอาซูรอ
- เพื่อจายเปนคาปายประชาสัมพันธโครงการฯ คาอาหารและเครื่องดิ่ม คาจัดเวที
คาตอบแทนวิทยากรและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกียวของและจําเปน ฯลฯ(บรรจุใน
แผนพัฒนาสี่ป หนา 140) กองการศึกษาฯ

จํานวน

50,000 บาท

- โครงการสงเสริมการอานอัล-กุรอาร ระบบกีรออาตี
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากรในการอบรมครูผสอน คาตอบแทนผูสอน คาจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณในการเรียนการสอนและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ (บรรจุ
ในแผนพัฒนาสี่ป หนา 140) กองการศึกษาฯ

450,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คาตอบแทนวิทยากร คาปาย
ประชาสัมพันธ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุที่ใชในการอบรมและคาใชจายอื่น ๆที่
เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 140) กองการศึกษาฯ

แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจายเปน คาซื้อการเกษตร เชน สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุพืช
ปุย จอบ มีด กรรไกรตัดหญา สปริงเกอร กรรไกรตัดกิ่ง กระถางตนไม เสียม บุงกี้
ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดอบรมใหกับประชาชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน คาวัสดุและเอกสาร คาเชาเครื่องขยายเสียงพรอม
อุปกรณ คาวัสดุเกษตร คาพาหนะ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ
(บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป หนา 138) (กองสาธารณุสขฯ)

รวม
รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
รวม 17,891,075 บาท
งบกลาง
รวม 17,891,075 บาท
งบกลาง
รวม 17,891,075 บาท
คาชําระหนี้เงินตน
จํานวน 1,284,000 บาท
คาชําระหนี้ ก.ส.ท. ตั้งไว 1,284,000 บาท เพื่อชําระหนี้กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
กูเพื่อ
1. จัดซื้อรถกระเชาเครนยกสูง
2. จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย
3. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
4. โครงการกอสรางโรงจอดรถขนาดใหญสํานักงาน
เปนการชําระหนี้งวดที่ 1 (10 งวด) เปนการชําระหนี้เงินตนป 2561 โดยแยกเปนเงินตน
จํานวน 1,284,000 บาท
คาชําระดอกเบี้ย

จํานวน

385,200 บาท

คาชําระหนี้ ก.ส.ท. ดอกเบี้ย ตั้งไว 385,200 บาท เพื่อชําระหนี้กองทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล กูเพื่อ
1. จัดซื้อรถกระเชาเครนยกสูง
2. จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย
3. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
4. โครงการกอสรางโรงจอดรถขนาดใหญสํานักงาน
เปนการชําระหนี้งวดที่ 1 (10 งวด) ดอกเบี้ย จํานวน 385,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจายเปนคาเงินสมทบนายจางของเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ ใหแกสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

293,113 บาท

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในพื้นที่ เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือโดยเบิกจายตาม
ระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

9,783,600 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูพิการในพื้นที่ เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือโดยเบิกจายตาม
ระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

4,320,000 บาท

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสในพื้นที่ เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือโดยเบิกจายตาม
ระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

36,000 บาท

สํารองจาย
เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนหรือฉุกเฉินหรือเหตุ
สาธารณภัยไมสามารถคาดการณไดลวงหนา (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

500,000 บาท

รายจายตามขอผูกพัน

จํานวน

721,423 บาท

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น (สปสช)หรือพื้นที่
จํานวน 382,163 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบสําหรับการดําเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ปงบประมาณ 2561 บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป หนา 117) (กอง
สาธารณสุขฯ)
- คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย(ส.ท.ท.)
จํานวน 48,160 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามขอบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2541 โดยตั้งไมนอยกวารอยละ 1/6
ของรายรับจริงในปที่ผานมา (ยกเวน เงินกู เงินจายขาดสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) ทั้งนี้ไมเกิน 750,000 บาทตามหนังสือสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย ที่
100/2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2545
รายรับจริงป 2559
28,838,147.42
บาท
คิดเปนรอยละ 1/6 (28,838,147.42 x 0.00167) = 48,160 บาท
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
-คาใชจายชดใชเงินคืนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 291,100 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายชดใชเงินคืนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.3/ว 0132 ลงวันที่ 11 มกราคม 2551 (บรรจุใน
แผนพัฒนาสี่ป หนา 117) (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นในอัตรา
รอยละสอง เพื่อจายใหแกสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
(ก.บ.ท.) สําหรับพนักงานเทศบาลมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเชนเดียวกับขาราชการ
สวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

567,739 บาท

