
ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลกะลุวอ
อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน สปสช
.

261,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

130,266

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,471,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,215

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

245,120

สํารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,235,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน สปสช
.

261,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

130,266

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,471,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,215

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

245,120

สํารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,235,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,675,800 1,675,800

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 581,400 509,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 112,440 69,960

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

136,860 90,000

เงินเดือนพนักงาน 1,010,160 712,260

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

106,000 102,910

ค่าเช่าบ้าน 90,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,000 10,000

ค่ากําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 3,000 5,000

ค่าจ้างเหมาบริการราย
เดือน

503,000 504,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 375,120 1,245,240 2,711,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 160,560 583,920 926,880

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

133,200 294,840 654,900

เงินเดือนพนักงาน 1,539,900 4,821,000 8,083,320

เงินวิทยฐานะ 126,000 126,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 246,000 390,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 91,800 90,000 261,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

160,700 580,000 886,630 1,836,240

ค่าเช่าบ้าน 120,000 396,000 606,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 20,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 25,000 50,000

ค่ากําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

360,000 360,000

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 15,000 33,000

ค่าจ้างเหมาบริการราย
เดือน

420,000 852,000 2,279,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 5,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

70,000 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
นายก อบต. และ
สมาชิก อบต.

ค่าพวงมาลัย กระเช้า 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

ค่าพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าสินไหมทดแทน

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 30,000

โครงการกีฬานักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าถ่ายเอกสาร 10,000 13,000 29,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

550,000 680,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ราชการ

66,000 66,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
นายก อบต. และ
สมาชิก อบต.

552,000 552,000

ค่าพวงมาลัย กระเช้า 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

10,000 10,000

ค่าพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000 30,000

ค่าสินไหมทดแทน 42,000 42,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 30,000

โครงการกีฬานักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

400,000

โครงการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

โครงการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมและสนับสนุน
ประเพณีสงกรานต์

20,000

โครงการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมและสนับสนุน
ประเพณีสารทเดือนสิบ

20,000

โครงการจัด
งานมหกรรมวิชาการ
และกีฬาสัมพันธ์

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น แผน
ดําเนินการ

30,000

โครงการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนเชิง
สัญลักษณ์ของความเป็น
ชาติ

โครงการเตรียมการรับ
เสด็จ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

400,000

โครงการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

183,950 183,950

โครงการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมและสนับสนุน
ประเพณีสงกรานต์

20,000

โครงการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมและสนับสนุน
ประเพณีสารทเดือนสิบ

20,000

โครงการจัด
งานมหกรรมวิชาการ
และกีฬาสัมพันธ์

150,000 150,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น แผน
ดําเนินการ

30,000

โครงการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนเชิง
สัญลักษณ์ของความเป็น
ชาติ

20,000 20,000

โครงการเตรียมการรับ
เสด็จ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีวัน
ลอยกระทง

30,000

โครงการป้องกันไฟป่า
และควบคุมหมอกควัน
ในเขตตําบลกะลุวอ

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

14,000

โครงการฝึกทักษะอาชีพ
ให้แก่ประชาชน

28,495

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์

14,450

โครงการฝึกอบรมช่าง
เฟอร์นิเจอร์

147,505

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กระจูด

50,000

โครงการฝึกอบรม
ทัศนศึกษาดูงาน อบต
.กะลุวอ

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากร

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

310,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีวัน
ลอยกระทง

30,000

โครงการป้องกันไฟป่า
และควบคุมหมอกควัน
ในเขตตําบลกะลุวอ

30,000 30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

14,000

โครงการฝึกทักษะอาชีพ
ให้แก่ประชาชน

28,495

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์

14,450

โครงการฝึกอบรมช่าง
เฟอร์นิเจอร์

147,505

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กระจูด

50,000

โครงการฝึกอบรม
ทัศนศึกษาดูงาน อบต
.กะลุวอ

400,000 400,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากร

150,000 150,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

310,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)อาสา
สมัครกู้ชีพกู้ภัย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําและ
บุคลากรทางศาสนา

200,000

โครงการพาน้องท่องฝัน
สานสัมพันธ์ครอบครัว

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 200,000

โครงการยิ้มสวย ฟันใส 
เพื่อสุขภาพปากที่ดี

โครงการรณรงค์เกี่ยว
กับการจัดการขยะ

100,000

โครงการรอมฎอน
สัมพันธ์

300,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันในระดับต่าง ๆ

10,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนอัลกุรอาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)อาสา
สมัครกู้ชีพกู้ภัย

100,000 100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําและ
บุคลากรทางศาสนา

200,000

โครงการพาน้องท่องฝัน
สานสัมพันธ์ครอบครัว

30,000 30,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

10,000 10,000

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 200,000

โครงการยิ้มสวย ฟันใส 
เพื่อสุขภาพปากที่ดี

15,000 15,000

โครงการรณรงค์เกี่ยว
กับการจัดการขยะ

100,000

โครงการรอมฎอน
สัมพันธ์

300,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันในระดับต่าง ๆ

10,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนอัลกุรอาน

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้อง
ถิ่นไทยผ่านการเล่น

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเข้าพรรษา

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

โครงการส่งเสริมความรู้
และพัฒนาทักษะด้าน
กีฬา

โครงการส่งเสริม
โรงเรียนผู้สูงอายุตําบล
กะลุวอ

80,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนประเพณีลาก
พระหรือชักพระ

20,000

โครงการส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

180,000

โครงการสนับสนุนเชิดชู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้อง
ถิ่นไทยผ่านการเล่น

100,000 100,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเข้าพรรษา

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

150,000 150,000

โครงการส่งเสริมความรู้
และพัฒนาทักษะด้าน
กีฬา

40,000 40,000

โครงการส่งเสริม
โรงเรียนผู้สูงอายุตําบล
กะลุวอ

80,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนประเพณีลาก
พระหรือชักพระ

20,000

โครงการส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

180,000

โครงการสนับสนุนเชิดชู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย โรคพิษ
สุนัขบ้า

21,582

โครงการสายสัมพันธ์นัก
เรียน ผู้ปกครอง ครู 
และบุคลากร

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

200,000

โครงการอบรมเพื่อสร้าง
ความปรองดองของคน
ในชุมชน/สังคม

30,000

โครงการอบรมสุขภาพ
อนามัยสําหรับเด็ก 
(ก่อนวัยเรียน)

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่มในการ
ใช้สิทธิเลือกตั้ง

30,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,109 50,000

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย โรคพิษ
สุนัขบ้า

21,582

โครงการสายสัมพันธ์นัก
เรียน ผู้ปกครอง ครู 
และบุคลากร

20,000 20,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

200,000

โครงการอบรมเพื่อสร้าง
ความปรองดองของคน
ในชุมชน/สังคม

30,000

โครงการอบรมสุขภาพ
อนามัยสําหรับเด็ก 
(ก่อนวัยเรียน)

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่มในการ
ใช้สิทธิเลือกตั้ง

30,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

338,000 338,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 230,000 630,109

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 150,000 350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 150,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 390,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 40,000 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 7,600

เก้าอี้สําหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ

8,970

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน 18,000 บีทียู

28,600

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 9,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 200,000 600,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 30,000 435,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,962,038 1,962,038

วัสดุก่อสร้าง 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 12,000 17,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 160,000 260,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

150,000 150,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 300,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 7,600

เก้าอี้สําหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ

8,970

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน 18,000 บีทียู

28,600

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 4,500 13,500

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กประตูสไลด์

โต๊ะทํางาน 5,900

โต๊ะพับหน้าพลาสติกไฟ
เบอร์

ถังน้ําพลาสติก

พัดลมอุตสาหกรรม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล

30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
(แบบที่ 2)

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

อุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

1,400

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กประตูสไลด์ 6,500 6,500

โต๊ะทํางาน 5,900

โต๊ะพับหน้าพลาสติกไฟ
เบอร์

23,000 23,000

ถังน้ําพลาสติก 220,800 220,800

พัดลมอุตสาหกรรม 16,800 16,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล

30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
(แบบที่ 2)

30,000 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2

60,000 60,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000 15,000

อุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

1,400

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ 2,400,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
โกยาว หมู่ที่ 2

625,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ท่าเรือ หมู่ที่ 3

356,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านผู้ช่วย หมู่ที่ 6

252,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. บ้าน
เปาะซูแอ-โรงเรียนอัซ
ซูลามียะห์ หมู่ที่ 1

202,800

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.หน้า
บ้านมะแด-มะยีดิง หมู่ที่ 
8

321,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.หน้าบา
ลาเซาะบายะห์ หมู่ที่ 5

346,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ 2,400,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
โกยาว หมู่ที่ 2

625,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ท่าเรือ หมู่ที่ 3

356,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านผู้ช่วย หมู่ที่ 6

252,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. บ้าน
เปาะซูแอ-โรงเรียนอัซ
ซูลามียะห์ หมู่ที่ 1

202,800

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.หน้า
บ้านมะแด-มะยีดิง หมู่ที่ 
8

321,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.หน้าบา
ลาเซาะบายะห์ หมู่ที่ 5

346,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

35,000

รางระบายน้ํา คสล.สาย
ดาแลฮูมอ

300,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคาร 
อปพร. อบต.กะลุวอ

200,000

ปรับปรุงโรงจอดรถ ที่
ทําการ อบต.กะลุวอ

800,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างในการสํารวจ
ประเมินความพึงพอใจ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางปอ

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุ่มทอผ้าเขา
นาคา

19,775

อุดหนุนกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านยา
บี

18,565

วันที่พิมพ์ : 16/3/2563  11:16:42 หน้า : 23/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

35,000

รางระบายน้ํา คสล.สาย
ดาแลฮูมอ

300,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคาร 
อปพร. อบต.กะลุวอ

200,000

ปรับปรุงโรงจอดรถ ที่
ทําการ อบต.กะลุวอ

800,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างในการสํารวจ
ประเมินความพึงพอใจ

25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางปอ

40,000 40,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุ่มทอผ้าเขา
นาคา

19,775

อุดหนุนกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านยา
บี

18,565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนขยายเขตเสา
ไฟฟ้าสาธารณะ/แรงต่ํา

200,000

รวม 11,860,001 180,000 3,439,000 1,340,000 838,340 6,458,969 2,913,640 56,032
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,600,000 3,600,000

อุดหนุนขยายเขตเสา
ไฟฟ้าสาธารณะ/แรงต่ํา

200,000

รวม 10,348,268 710,000 15,632,750 53,777,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ

อําเภอ เมืองนราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,777,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,526,850 บาท

งบบุคลากร รวม 6,829,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,360,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  
   รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
   แยกรายละเอียด ดังนี้
 (1) เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล    
              ในอัตราเดือนละ  20,400.-บาท จํานวน 12 เดือน   
        (2) เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
              ในอัตราเดือนละ  11,220.-บาท/คน 
              จํานวน  2 คน  จํานวน 12 เดือน
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
   องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการ
   บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการ
   นายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหาร
   สวนตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
   และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  แยกรายละเอียด ดังนี้
-  ตั้งไว้  514,080.-บาท
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการ
   บริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
   จํานวน 3  ราย ดังนี้
   (1)คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  
        ในอัตราเดือนละ 1,750.- บาท จํานวน 12 เดือน   
   (2)คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศองคการบริหาร
        สวนตําบล ในอัตราเดือนละ 880.-บาท/คน จํานวน  2
  คน 
        จํานวน 12 เดือน
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
   องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการ
   บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการ
   นายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหาร
   สวนตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
   และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
-  ตั้งไว้  42,120.-บาท
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  
   รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3  ราย ดังนี้
   (1)คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล  
        ในอัตราเดือนละ 1,750.- บาท จํานวน 12 เดือน   
   (2)คาตอบแทนพิเศษ รองนายกเทศองคการบริหารสวนตําบล  
        ในอัตราเดือนละ 880.-บาท/คน จํานวน  2
  คน จํานวน 12 เดือน
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
   องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการ
   บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการ
   นายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหาร
   สวนตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
   และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
-  ตั้งไว้  42,120.-บาท
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
   ตําบลกะลุวอ  จํานวน 12  เดือน ๆ ละ 7,200.-บาท 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
   องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการ
   บริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   
   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2554 แก้ไข
   เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง 
-  ตั้งไว้  86,400.-บาท     
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,675,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารตําบลกะลุ
วอ 
   ดังนี้
     1. คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
         จํานวน  134,640.-บาท
     2. คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
         จํานวน  110,160.-บาท
     3. คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
         จํานวน  1,344,600.-บาท
     4. คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
         จํานวน  86,400.-บาท
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
   องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการ
   บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการ
   นายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหาร
   สวนตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 
   และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตั้งไว้  1,675,800.-บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,469,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,894,460 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือน  คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จาย
   ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก
   พนักงานสวนตําบล  โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
   จํานวน  7  ราย
-  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
นราธิวาส 
   เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
   ตอบแทนอื่น    ฉบับที่  5  ลงวันที่  11  มีนาคม  2559  และ 
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2542   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป 
   (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
-  ตั้งไว้  2,894,460.-บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 377,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน จํานวนอัตราตามที่
   ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563
   และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 
   12 เดือน  ดังนี้
          (1) เงินเพิ่มคาเงินพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ราย
เดือน
                จํานวน 5 ราย  ตั้งไว้  83,400.-บาท
          (2) เงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือนของนักบริหารงาน
องคการบริหาร
        สวนตําบล เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของนัก
บริหาร
        สวนตําบล  จํานวน 1 ราย
        - ตั้งไว้  84,000.-บาท
          (3) เงินเพิ่มคาตอบแทนสวัสดิการพื้นที่พิเศษรายเดือน
               จํานวน 7 ราย 
         - ตั้งไว้  210,000.-บาท
-  ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้
   ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทน
   นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และ
หนังสือ
   สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28
   ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
   เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้
   ข้าราชการการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไปได้รับ
   เงินเดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
   ตําแหนง   และ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
   เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
   พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่ม
   การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
-  ตั้งไว้  377,400.-บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง 
   บริหาร อํานวยการ  โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
   จํานวน 4 ราย          
-  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
นราธิวาส
   เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
   ตอบแทนอื่น ฉบับที่  6 ลงวันที่  10  พฤษภาคม  2559 และ 
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
   พ.ศ. 2542   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป 
   (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)           
-  ตั้งไว้  186,000.-บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 840,480 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
   จ้างทั่วไป   คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน  5
 ราย  
-  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
   ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
   สวนตําบล จังหวัดนราธิวาส  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
   หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง   
   ขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว 
   ฉบับที่  2 ลงวันที่  18 มิถุนายน  2558  และประกาศคณะ
   กรรมการพนักงานสวนตําบล   จังหวัด
นราธิวาส  เรื่อง มาตรฐาน
   ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   ฉบับที่  3 ลงวันที่ 13  สิงหาคม 
   2557  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
   สามป (ปงบประมาณ 2561-2563. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
- ตั้งไว้  840,480.-บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 170,760 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น    
   พ.ศ. 2542  คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้  
   (1)   เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
          รายเดือน ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาจ้าง
          ทั่วไป จํานวน 2 ราย 
          - ตั้งไว้  20,760.-บาท
   (2)  คาตอบแทนสวัสดิการพื้นที่พิเศษรายเดือน
          ของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
          จํานวน 5 ราย  
          - ตั้งไว้  150,000.-บาท
-  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
นราธิวาส    
   เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงาน ลูกจ้าง 
   และ พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่ม
   คาครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 18  มิถุนายน  2558 
   และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  จังหวัด
   นราธิวาส  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับ
ที่   3 
   ลงวันที่  13  สิงหาคม  2557  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผน
   อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 256-2563 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) 
-  ตั้งไว้  170,760.-บาท
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งบดําเนินงาน รวม 4,334,630 บาท
ค่าตอบแทน รวม 620,630 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 286,630 บาท

-  เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
   เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้าง
   ตามภารกิจและนักงานจ้างทั่วไปที่ผานเกณฑการประเมินและมี
สิทธิ
   ได้รับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน
   ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
   แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
   สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตั้งงบประมาณไว้  286,630.-บาท
       

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
   ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานใน
   ที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้ง
   สํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่
   ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง
   สํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะ
   เป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
   และให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วย
   สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย ตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
   ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
   พ.ศ. 2559     
- ตั้งไว้  10,000.-บาท 
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คาเชาบ้าน จํานวน 264,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิก
   คาเชาบ้าน  จํานวน 2 ราย
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน 
   ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และ
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
  12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
   เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือ
   สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการ
   สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2562
- ตั้งไว้  264,000.-บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหาร 
   พนักงานสวนท้องถิ่น และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับ
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
   การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2549 
   และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 
   ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
   การศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  
   เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือ
   กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 
   2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง     
- ตั้งไว้  60,000.-บาท
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ค่าใช้สอย รวม 2,774,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 360,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเชน คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล 
   และรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มากที่ 
   มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูป
แบบ
   และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําป
   ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย
   ดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 
   เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งไว้  360,000.-บาท

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปดประกาศ  การจ้าง
ทํา
   โปสเตอร  การบันทึกภายนต  วีดีโอ  วีดีทัศน  คาล้างอัดขยาย
   รูปถาย  ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจการขององคการบริหาร
   สวนตําบลในสื่อตาง ๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน 
   หนังสือพิมพ วารสาร  แผนพับ ป้ายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพ
ตาง ๆ
   คาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  
   มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
   การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
-  ตั้งไว้  10,000.-บาท
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คาจ้างเหมาบริการรายเดือน จํานวน 600,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรายเดือน ที่ปฏิบัติงานประจํา
   สํานักงานปลัดฯ ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบล
   กะลุวอกําหนด 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก
   ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
   เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
   งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และ
   หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120
   ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมา
   บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งไว้  600,000.-บาท

คาถายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
   หนังสือ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก
   ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
   เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
   งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และ
   หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120
   ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมา
   บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งไว้  10,000.-บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะ
   รายจายประเภทนี้  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก
   ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
   เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
   งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และ
   หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120
   ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมา
   บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งไว้  20,000.-บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
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    คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
-  เพื่อจายเป็น คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ  คาพิมพ
เอกสาร 
   และคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
ด้วย 
   และคาใช้จายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการรับรองหรือต้อน
รับ
   บุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจเยี่ยมหรือ
ทัศนศึกษา ฯลฯ
- โดยตั้งจายตามเกณฑหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
. 0808.4/ว 
   2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ในอัตราไมเกินปละ
   ร้อยละ 0.5 ของรายได้จริงในปงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวม
ราย
   ได้เงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจายขาดสะสม ขององคกรปกครอง
สวน
   ท้องถิ่น และเงินที่มีผู้อุทิศ 
-  ตั้งไว้ 10,000.-บาท
 
    คาเลี้ยงรับรอง
-  เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
   คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
   กฎหมายเพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใช้ใน
การ
   เลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยง
   รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะ
   อนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือ
   หนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง
   องคกรปกครองสวนท้องถิ่น กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- โดยตั้งตามเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381  
   ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
-  ตั้งไว้  10,000.-บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 400,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
   และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   
   คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวน
   พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ  ฯลฯ 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
   ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
   ถึงปัจจุบัน 
-  ตั้งไว้  400,000.-บาท

คาใช้จายในการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต. จํานวน 552,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งทั่วไป เลือกตั้งซอม ของ
นายก
   อบต. และสมาชิกสภา อบต. โดยจายเป็นคาตอบแทนคณะ
กรรมการ
   การเลือกตั้งท้องถิ่นและผู้อํานวยการเลือกตั้งท้องถิ่น คณะ
กรรมการ
   และเจ้าหน้าที่ประจําหนวยเลือกตั้ง คณะกรรมการและเจ้า
หน้าที่
   นับคะแนน  คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้า
หน้าที่
   คาประชาสัมพันธ  คาป้าย คาถายเอกสาร คาแบบพิมพ  คาฝึก
อบรม
   คาวัสดุอุปกรณเลือก   คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จายอื่น ๆ 
   ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
-  ตั้งไว้ 552,000.-บาท
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คาพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ 
   พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
   ดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุเสารีย หรือใช้ในการจัด
งาน 
   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาศตาง ๆ 
-  ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลง
วันที่ 
  16 กันยายน 2553 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย 
   ที่ มท 0407/ว 1284  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2530
   และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับ
   การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-  ตังไว้  10,000.-บาท

คาสินไหมทดแทน จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไหมทดแทน ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ
   พ.ศ.2535  เมื่อรถของ อบต.กอให้เกิดความเสียหาย 
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 / ว 1400 
   ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2537
-  ตั้งไว้  42,000.-บาท
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โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน อบต.กะลุวอ จํานวน 400,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ทัศนศึกษา
   ดููงาน ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานสวน
ตําบล
   ลูกจ้างฯ  ผู้นําชุมชน  ผู้นําสตรีและผู้สังเกตการณ
   เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
   ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ 
   เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร  
   คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  
   คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรม 
   คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม 
   คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
   คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก คายานพาหนะ  
   คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  126  ลําดับที่  4
-  ตั้งไว้  400,000.-บาท 
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา
   ศักยภาพบุคลากร เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
   สถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม  
   คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร 
   คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับ
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร 
   คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุ
   เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  
   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  
   คาเชาที่พัก คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  125  ลําดับที่  1
-  ตั้งไว้  150,000.-บาท 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นบํารุงรักษาคาซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
   ใช้งานตามปกติ  เชน ที่ดิน  อาคาร สิ่งกอสร้าง  ยานพาหนะ 
   เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปริ๊นเตอร  เครื่องใช้สํานักงาน 
   เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นกรณีจ้างเหมา
ทั้ง
   คาสิ่งของและคาแรง
-  ตั้งไว้  200,000.-
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ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง
   รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
   ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ  
   เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น 
   อาทิเชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษ
   ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
   เก้าอี้พลาสติก  ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม 
   เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ 
   พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน 
   หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มาน
ปรับแสง 
   (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรม
   รูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ยางลบ เทป
กาว 
   ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร เทป พี วี ซี ไม้
บรรทัด คลิป 
   เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุด
   ประวัติข้าราชการแบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จาก
การซื้อ
   หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม
   สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
-  ตั้งไว้  100,000.-บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  
   วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  
   หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซม
   บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้อง
   ชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน   คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  
   คาติดตั้ง  เป็นต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่ง
ของ
   ที่จัดเป็นวัสดุ อาทิเชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด 
   ถัง ถาด  แก้วน้ํา   จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง 
   ไม้กวาด เขง  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน    หมอน ถ้วยชาม
   ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน 
   เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง 
   กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ํา
ร้อน
   กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ
-  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 
-  ตั้งไว้  20,000.-บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน  
   วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
   เพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจาย
เพื่อ
   จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถ
   ใช้งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ  เชน 
   คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  ไขควง ประแจ 
   แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร ลอคคลัตซ 
   กระจกโค้งมน ลอคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ
   ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู
    สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) 
   ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช   พวงมาลัย สายพานใบพัด  หม้อ
น้ํา 
   หัวเทียน แบตเตอรี่   จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก 
   อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต  กันชนรถ
ยนต เ
   ข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
-  ตั้งไว้  20,000.-บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้น
เปลือง รายจาย
   ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  
   คาติดตั้ง  อาทิเชน  แกสหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล 
   น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง 
   ถาน กาส ฯลฯ
-  ตั้งไว้  200,000.-บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ประเภทวัสดุคง
ทน 
   วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  
   หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซม
   บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้อง
   ชําระพร้อมกับคาวัสดุเชนคาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คา
ติดตั้ง 
   อาทิเชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร  ฟลม  เมมโมรี่
การด 
   ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร,วีดีโอ
เทป แผนซีดี) 
   รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ฯลฯ
-  ตั้งไว้  10,000.-บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
   สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
   ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อ
จัดหา
   สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งาน
   ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  
   คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
   ข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,
   Removable Disk, Compact Disc,Digital Video Disc ,   
   Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล (Reel MagneticTape,
   Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพ
   สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ
   แบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล  หนวยประมวลผล 
   ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระ
   หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board)
   เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟดเตอร  
   (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) 
   พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box)   
   เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)
   เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,  
   Sound Card) เป็นต้น  เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ
   เชน  แบบดิสเกตต (Diskette)   แบบฮา
รดดิสต  (Hard Disk)  
   แบบซีดีรอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เป็นต้น
   ฯลฯ
-  ตั้งไว้  100,000.-บาท
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 490,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

-  เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้จาย
   ที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการของ
   องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ
-  ตั้งไว้  300,000.-บาท

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาโทรศัพท รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้มาซึ่งบริการดัง
กลาว 
   และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน การเชา
เครื่อง
   คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ ใน
กิจการ
   องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ
-  ตั้งไว้  30,000.-บาท

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , 
   คาเชาตู้ไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
   การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) ในกิจการ
   ขององคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ
-  ตั้งไว้  10,000.-บาท
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ 
   (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร  คา
สื่อสาร
   ผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ตรวม
ถึง
   อินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คา
เชา
   ชองสัญญาณดาวเทียม  ฯลฯ เป็นต้น  และให้หมายความรวม
ถึง
   คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับ
   การใช้บริการ
-  ตั้งไว้  150,000.-บาท

งบลงทุน รวม 297,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 297,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ถังน้ําพลาสติก จํานวน 220,800 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังน้ําพลาสติก  ขนาด  2,500  ลิตร
   จํานวน  16  ถัง ราคาถังละ  13,800.-บาท 
   คุณลักษณะพื้นฐาน   ดังนี้
   1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่จุน้ําได้ไมน้อยกวา
   2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
   3) ราคารวมขาตั้งทําด้วยเหล็ก
-  ตั้งตามเกณฑราคา สืบราคาจากท้องตลาด
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565)  
   หน้าที่  143  ลําดับที่  3
-  ตั้งไว้  220,800.-บาท
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พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 16,800 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม  ขนาด  24  นิ้ว
   จํานวน  6  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 2,800.-บาท 
   คุณลักษณะพื้นฐาน   ดังนี้
   1) เป็นพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว
   2) ปรับแรงลมได้ไมน้อยกวา 3 ระดับ
   3) ระบบพัดสายของพัดลม 90 องศา
   4) ขาตั้งทําด้วยเหล็ก
   5) เป็นพัดลมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม 
       (มอก.)
   6) รับประกันสินค้าอยางน้อย 1 ป
-  ตั้งตามเกณฑราคา สืบราคาจากท้องตลาด
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565)  
   หน้าที่  143  ลําดับที่  1
-  ตั้งไว้  16,800.-บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส าหรับงานประมวล
ผล
   แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 
   เครื่อง ราคาเครื่องละ  30,000.-บาท
   คุณลักษณะพื้นฐาน   ดังนี้
  (1)  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก
        (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา
        3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
        ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
  (2)  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
        Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
        ไมน้อยกวา 12 MB
  (3)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยาง
ใด
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        อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
        1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวย
             ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
        2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
            ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
            ที่สามารถใช้หนวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
            ไมน้อยกวา 2 GB หรือ
        3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การ
             ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา
             2 GB
  (4)  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา
         มีขนาดไมน้อยกวา 8 GB
  (5)  มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
         ไมน้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุ
         ไมน้อยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย
  (6)  มDีVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
  (7)  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
         แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
         ไมน้อยกวา 1 ชอง
  (8)  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
         ไมน้อยกวา 3 ชอง
  (9)  มีแป้นพิมพและเมาส
  (10)  มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

-  ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอม
   พิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม ประจําป 2562 กระทรวงดิจิทัล
   เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-  ตั้งไว้  60,000.-บาท

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
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รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างในการสํารวจประเมินความพึงพอใจ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างในการสํารวจประเมินความพึงพอใจในการ
ให้
  บริการจากกลุมเป้าหมายผู้รับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบล
  กะลุวอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
- เป็นไปตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการกําหนด
  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
  รางวัลประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง 
  และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558
- ตั้งไว้  25,000.-บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลบางปอ จํานวน 40,000 บาท

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลบางปอ
     - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกองคการบริหารสวนตําบลบาง
ปอ
       เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวม
       ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
       ในเขตอําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
       ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
       (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  133  ลําดับที่  23
     - ตั้งไว้  40,000.-บาท
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,105,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,721,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,721,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,926,540 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือน  คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จาย
   ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก
   พนักงานสวนตําบล  โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
   จํานวน  6  ราย
-  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
นราธิวาส 
   เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
   ตอบแทนอื่น    ฉบับที่  5  ลงวันที่  11  มีนาคม  2559  และ 
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2542   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป 
   (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
-ตั้งไว้  1,926,540.-บาท
     

วันที่พิมพ : 16/3/2563  11:16:20 หน้า : 30/153



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 206,520 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน จํานวนอัตราตามที่
   ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563
   และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 
   12 เดือน  ดังนี้
          (1) เงินเพิ่มคาเงินพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ราย
เดือน
                จํานวน 2 ราย  ตั้งไว้  26,520.-บาท
          (2) เงินเพิ่มคาตอบแทนสวัสดิการพื้นที่พิเศษรายเดือน
                จํานวน 6 ราย  ตั้งไว้  180,000.-บาท
-  ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้
   ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทน
   นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และ
หนังสือ
   สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28
   ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
   เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้
   ข้าราชการการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไปได้รับ
   เงินเดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
   ตําแหนง   และ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
   เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
   พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่ม
   การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
-  ตั้งไว้  206,520.-บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง 
   บริหาร อํานวยการ  โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
   จํานวน 2 ราย          
-  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
นราธิวาส
   เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
   ตอบแทนอื่น ฉบับที่  6 ลงวันที่  10  พฤษภาคม  2559 และ 
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
   พ.ศ. 2542   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป 
   (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)           
- ตั้งไว้  60,000.-บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 404,760 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
   จ้างทั่วไป   คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน  3
 ราย  
-  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
   ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
   สวนตําบล จังหวัดนราธิวาส  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
   หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง   
   ขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว 
   ฉบับที่  2 ลงวันที่  18 มิถุนายน  2558  และประกาศคณะ
   กรรมการพนักงานสวนตําบล   จังหวัด
นราธิวาส  เรื่อง มาตรฐาน
   ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   ฉบับที่  3 ลงวันที่ 13  สิงหาคม 
   2557  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
   สามป (ปงบประมาณ 2561-2563. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
- ตั้งไว้  404,760.-บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 124,080 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น    
   พ.ศ. 2542  คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้  
   (1)   เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
          รายเดือน ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาจ้าง
          ทั่วไป จํานวน  3 ราย 
          - ตั้งไว้  34,080.-บาท
   (2)  คาตอบแทนสวัสดิการพื้นที่พิเศษรายเดือน
          ของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
          จํานวน 3 ราย  
          - ตั้งไว้  90,000.-บาท
-  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
นราธิวาส    
   เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงาน ลูกจ้าง 
   และ พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่ม
   คาครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 18  มิถุนายน  2558 
   และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  จังหวัด
   นราธิวาส  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับ
ที่   3 
   ลงวันที่  13  สิงหาคม  2557  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผน
   อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 256-2563 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) 
-  ตั้งไว้  124,080.-บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,354,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 772,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 600,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะ
   เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่น
   เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
   สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2557 
- ตั้งไว้  200,000.-บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การ
   จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน  บุคคล
หรือ
   คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้าง
   ที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
หรือ
   ควบคุมกอสร้าง  ตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือ
กระทรวง
   การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่  6
 กันยายน 2561 
  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
- ตั้งไว้  400,000.-บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
   ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานใน
   ที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้ง
   สํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่
   ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง
   สํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะ
   เป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
   และให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วย
   สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย ตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
   ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
   พ.ศ. 2559     
- ตั้งไว้  10,000.-บาท

คาเชาบ้าน จํานวน 132,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิก
   คาเชาบ้าน  จํานวน 3 ราย
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน 
   ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และ
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
  12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
   เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือ
   สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการ
   สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2562
- ตั้งไว้  132,000.-บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหาร 
   พนักงานสวนท้องถิ่น และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับ
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
   การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2549 
   และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 
   ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
   การศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  
   เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือ
   กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 
   2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง     
- ตั้งไว้  30,000.-บาท
       

ค่าใช้สอย รวม 455,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปดประกาศ  การจ้าง
ทํา
   โปสเตอร  การบันทึกภายนต  วีดีโอ  วีดีทัศน  คาล้างอัดขยาย
   รูปถาย  ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจการขององคการบริหาร
   สวนตําบลในสื่อตาง ๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน 
   หนังสือพิมพ วารสาร  แผนพับ ป้ายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพ
ตาง ๆ
   คาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  
   มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
   การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
-  ตั้งไว้  5,000.-บาท
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คาจ้างเหมาบริการรายเดือน จํานวน 252,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรายเดือน ที่ปฏิบัติงานประจํา
   กองคลัง ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ
กําหนด 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก
   ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
   เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
   งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และ
   หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120
   ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมา
   บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งไว้  252,000.-บาท

คาถายเอกสาร จํานวน 3,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
   หนังสือ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก
   ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
   เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
   งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และ
   หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120
   ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมา
   บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งไว้  3,000.-บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะ
   รายจายประเภทนี้  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก
   ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
   เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
   งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และ
   หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120
   ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมา
   บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งไว้  5,000.-บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
   และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   
   คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวน
   พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ  ฯลฯ 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
   ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
   ถึงปัจจุบัน 
-  ตั้งไว้  150,000.-บาท
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
   ในการจัดเก็บภาษีฯ เชน คาจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้อง  
   คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่  และคาใช้
จาย
   อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง   ฯลฯ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขัน
   กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  126  ลําดับที่  6
-  ตั้งไว้  10,000.-บาท 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจายเป็นบํารุงรักษาคาซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
   ใช้งานตามปกติ  เชน ที่ดิน  อาคาร สิ่งกอสร้าง  ยานพาหนะ 
   เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปริ๊นเตอร  เครื่องใช้สํานักงาน 
   เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นกรณีจ้างเหมา
ทั้ง
   คาสิ่งของและคาแรง
-  ตั้งไว้  30,000.-
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ค่าวัสดุ รวม 122,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง
   รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
   ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ  
   เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น 
   อาทิเชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษ
   ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
   เก้าอี้พลาสติก  ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม 
   เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ 
   พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน 
   หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มาน
ปรับแสง 
   (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรม
   รูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ยางลบ เทป
กาว 
   ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร เทป พี วี ซี ไม้
บรรทัด คลิป 
   เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุด
   ประวัติข้าราชการแบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จาก
การซื้อ
   หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม
   สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
-  ตั้งไว้  60,000.-บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  
   วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  
   หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซม
   บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้อง
   ชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน   คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  
   คาติดตั้ง  เป็นต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่ง
ของ
   ที่จัดเป็นวัสดุ อาทิเชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด 
   ถัง ถาด  แก้วน้ํา   จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง 
   ไม้กวาด เขง  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน    หมอน ถ้วยชาม
   ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน 
   เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง 
   กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ํา
ร้อน
   กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ
-  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 
-  ตั้งไว้  10,000.-บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ประเภทวัสดุคง
ทน 
   วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  
   หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซม
   บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้อง
   ชําระพร้อมกับคาวัสดุเชนคาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คา
ติดตั้ง 
   อาทิเชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร  ฟลม  เมมโมรี่
การด 
   ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร,วีดีโอ
เทป แผนซีดี) 
   รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ฯลฯ
-  ตั้งไว้  2,000.-บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
   สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
   ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อ
จัดหา
   สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งาน
   ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  
   คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
   ข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,
   Removable Disk, Compact Disc,Digital Video Disc ,   
   Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล (Reel MagneticTape,
   Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพ
   สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ
   แบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล  หนวยประมวลผล 
   ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระ
   หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board)
   เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟดเตอร  
   (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) 
   พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box)   
   เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)
   เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,  
   Sound Card) เป็นต้น  เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ
   เชน  แบบดิสเกตต (Diskette)   แบบฮา
รดดิสต  (Hard Disk)  
   แบบซีดีรอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เป็นต้น
   ฯลฯ
-  ตั้งไว้  50,000.-บาท
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , 
   คาเชาตู้ไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
   การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) ในกิจการ
   ขององคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ
-  ตั้งไว้  5,000.-บาท

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล (แบบที่ 2) จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส าหรับงานประมวล
ผล
   แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 
   เครื่อง 
   คุณลักษณะพื้นฐาน   ดังนี้
  (1)  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก
        (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา
        3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
        ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
  (2)  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
        Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
        ไมน้อยกวา 12 MB
  (3)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยาง
ใด
        อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
        1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวย
             ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
        2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
            ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
            ที่สามารถใช้หนวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
            ไมน้อยกวา 2 GB หรือ
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        3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การ
             ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา
             2 GB
  (4)  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา
         มีขนาดไมน้อยกวา 8 GB
  (5)  มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
         ไมน้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุ
         ไมน้อยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย
  (6)  มDีVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
  (7)  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
         แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
         ไมน้อยกวา 1 ชอง
  (8)  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
         ไมน้อยกวา 3 ชอง
  (9)  มีแป้นพิมพและเมาส
  (10)  มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

-  ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอม
   พิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม ประจําป 2562 กระทรวงดิจิทัล
   เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-  ตั้งไว้  30,000.-บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 710,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 710,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 580,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 580,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกัน
ภัย
   ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
   ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
   สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560  และระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และ
   บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัคร
   การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย พ.ศ.2560
-  ตั้งไว้  580,000.-บาท
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในเขตตําบลกะลุวอ จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันไฟป่าและ
   ควบคุมหมอกควันในเขตตําบลกะลุวอ เชน เชน คาใช้จายเกี่ยว
กับ
   การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและ
   ปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  
   คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ 
   คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอ
สื่อสาร 
   คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุ
   เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  
   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  
   คาเชาที่พัก คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  118  ลําดับที่  1
-  ตั้งไว้  30,000.-บาท 
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)อาสา
สมัครกู้ชีพกู้ภัย

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสา
สมัคร
   ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เชน  คาใช้จายเกี่ยวกับ
   การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและ
   ปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  
   คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ 
   คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอ
สื่อสาร 
   คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุ
   เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  
   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  
   คาเชาที่พัก คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  112  ลําดับที่  1
-  ตั้งไว้  100,000.-บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,326,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,226,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,226,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 772,020 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือน  คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จาย
   ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก
   พนักงานสวนตําบล  โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
   จํานวน  2  ราย
-  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
นราธิวาส 
   เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
   ตอบแทนอื่น    ฉบับที่  5  ลงวันที่  11  มีนาคม  2559  และ 
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2542   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป 
   (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
-  ตั้งไว้  772,020.-บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 70,560 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน จํานวนอัตราตามที่
   ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563
   และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 
   12 เดือน  ดังนี้
          (1) เงินเพิ่มคาเงินพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ราย
เดือน
                จํานวน 1 ราย  ตั้งไว้  10,560.-บาท
          (2) เงินเพิ่มคาตอบแทนสวัสดิการพื้นที่พิเศษรายเดือน
               จํานวน 2 ราย ตั้งไว้  60,000.-บาท
-  ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้
   ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทน
   นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และ
หนังสือ
   สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28
   ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
   เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้
   ข้าราชการการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไปได้รับ
   เงินเดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
   ตําแหนง   และ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
   เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
   พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่ม
   การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
-  ตั้งไว้  70,560.-บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง 
   บริหาร อํานวยการ  โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
   จํานวน 1 ราย          
-  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
นราธิวาส
   เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
   ตอบแทนอื่น ฉบับที่  6 ลงวันที่  10  พฤษภาคม  2559 และ 
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
   พ.ศ. 2542   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป 
   (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)           
-  ตั้งไว้  42,000.-บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 262,320 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
   จ้างทั่วไป   คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 ราย  
-  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
   ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
   สวนตําบล จังหวัดนราธิวาส  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
   หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง   
   ขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว 
   ฉบับที่  2 ลงวันที่  18 มิถุนายน  2558  และประกาศคณะ
   กรรมการพนักงานสวนตําบล   จังหวัด
นราธิวาส  เรื่อง มาตรฐาน
   ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   ฉบับที่  3 ลงวันที่ 13  สิงหาคม 
   2557  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
   สามป (ปงบประมาณ 2561-2563. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
- ตั้งไว้  262,320.-บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 79,200 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น    
   พ.ศ. 2542  คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้  
   (1)   เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
          รายเดือน ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาจ้าง
          ทั่วไป จํานวน 2 ราย 
          - ตั้งไว้  19,200.-บาท
   (2)  คาตอบแทนสวัสดิการพื้นที่พิเศษรายเดือน
          ของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
          จํานวน 2 ราย  
          - ตั้งไว้  60,000.-บาท
-  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
นราธิวาส    
   เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงาน ลูกจ้าง 
   และ พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่ม
   คาครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 18  มิถุนายน  2558 
   และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  จังหวัด
   นราธิวาส  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับ
ที่   3 
   ลงวันที่  13  สิงหาคม  2557  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผน
   อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 256-2563 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) 
-  ตั้งไว้  79,200.-บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,051,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 345,700 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 160,700 บาท

-  เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
   เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้าง
   ตามภารกิจและนักงานจ้างทั่วไปที่ผานเกณฑการประเมินและมี
สิทธิ
   ได้รับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน
   ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
   แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
   สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
- ตั้งงบประมาณไว้  160,700.-บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
   ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานใน
   ที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้ง
   สํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่
   ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง
   สํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะ
   เป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
   และให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วย
   สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย ตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
   ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
   พ.ศ. 2559     
- ตั้งไว้  5,000.-บาท 
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คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิก
   คาเชาบ้าน  จํานวน 2 ราย
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน 
   ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และ
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
  12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
   เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือ
   สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการ
   สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2562
- ตั้งไว้  120,000.-บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหาร 
   พนักงานสวนท้องถิ่น และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับ
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
   การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2549 
   และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 
   ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
   การศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  
   เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือ
   กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 
   2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง     
- ตั้งไว้  60,000.-บาท

วันที่พิมพ : 16/3/2563  11:16:20 หน้า : 54/153



ค่าใช้สอย รวม 566,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปดประกาศ  การจ้าง
ทํา
   โปสเตอร  การบันทึกภายนต  วีดีโอ  วีดีทัศน  คาล้างอัดขยาย
   รูปถาย  ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจการขององคการบริหาร
   สวนตําบลในสื่อตาง ๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน 
   หนังสือพิมพ วารสาร  แผนพับ ป้ายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพ
ตาง ๆ
   คาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  
   มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
   การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
-  ตั้งไว้  10,000.-บาท

คาจ้างเหมาบริการรายเดือน จํานวน 420,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรายเดือน ที่ปฏิบัติงานประจํา
   กองการศึกษาฯ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ตามรายละเอียดที่
   องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอกําหนด 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก
   ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
   เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
   งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และ
   หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120
   ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมา
   บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งไว้  420,000.-บาท
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คาถายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
   หนังสือ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก
   ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
   เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
   งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และ
   หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120
   ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมา
   บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งไว้  10,000.-บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะ
   รายจายประเภทนี้  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก
   ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
   เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
   งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และ
   หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120
   ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมา
   บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งไว้  10,000.-บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางราชการ จํานวน 66,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
   และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   
   คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวน
   พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ  ฯลฯ 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
   ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
   ถึงปัจจุบัน 
-  ตั้งไว้   66,000.-บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นบํารุงรักษาคาซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
   ใช้งานตามปกติ  เชน ที่ดิน  อาคาร สิ่งกอสร้าง  ยานพาหนะ 
   เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปริ๊นเตอร  เครื่องใช้สํานักงาน 
   เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นกรณีจ้างเหมา
ทั้ง
   คาสิ่งของและคาแรง
-  ตั้งไว้  50,000.-
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง
   รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
   ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ  
   เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น 
   อาทิเชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษ
   ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
   เก้าอี้พลาสติก  ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม 
   เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ 
   พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน 
   หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มาน
ปรับแสง 
   (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรม
   รูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ยางลบ เทป
กาว 
   ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร เทป พี วี ซี ไม้
บรรทัด คลิป 
   เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุด
   ประวัติข้าราชการแบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จาก
การซื้อ
   หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม
   สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
-  ตั้งไว้  20,000.-บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  
   วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  
   หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซม
   บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้อง
   ชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน   คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  
   คาติดตั้ง  เป็นต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่ง
ของ
   ที่จัดเป็นวัสดุ อาทิเชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด 
   ถัง ถาด  แก้วน้ํา   จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง 
   ไม้กวาด เขง  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน    หมอน ถ้วยชาม
   ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน 
   เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง 
   กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ํา
ร้อน
   กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ
-  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 
-  ตั้งไว้  15,000.-บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง 
   รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  
   คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  แกสหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง 
   น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี 
   น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ
-  ตั้งไว้  50,000.-บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ประเภทวัสดุคง
ทน 
   วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  
   หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซม
   บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้อง
   ชําระพร้อมกับคาวัสดุเชนคาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คา
ติดตั้ง 
   อาทิเชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร  ฟลม  เมมโมรี่
การด 
   ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร,วีดีโอ
เทป แผนซีดี) 
   รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ฯลฯ
-  ตั้งไว้  5,000.-บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
   สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
   ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อ
จัดหา
   สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งาน
   ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  
   คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
   ข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,
   Removable Disk, Compact Disc,Digital Video Disc ,   
   Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล (Reel MagneticTape,
   Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพ
   สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ
   แบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล  หนวยประมวลผล 
   ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระ
   หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board)
   เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟดเตอร  
   (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) 
   พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box)   
   เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)
   เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,  
   Sound Card) เป็นต้น  เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ
   เชน  แบบดิสเกตต (Diskette)   แบบฮา
รดดิสต  (Hard Disk)  
   แบบซีดีรอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เป็นต้น
   ฯลฯ
-  ตั้งไว้  50,000.-บาท
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งบลงทุน รวม 49,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 4,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ชอ  จํานวน 1  ตู้
   โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40  ชอง 
   ขนาดกว้าง  90  เซนติเมตร  ลึก  31  เซนติเมตร  สูง  180
   เซนติเมตร
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว
 1134 
   ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
-  ตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตามราคาในจังหวัดหรือท้อง
ถิ่น
-  ตั้งไว้  4,500.-บาท

ตู้เหล็กประตูสไลด จํานวน 6,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กประตูสไลด  จํานวน 1  ตู้
   โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เป็นตู้เหล็ก ประตูสไลด ขนาดกว้าง  90
   เซนติเมตร  ลึก  45  เซนติเมตร  สูง  185  เซนติเมตร
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว
 1134 
   ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565)  
-  ตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตามราคาในจังหวัดหรือท้อง
ถิ่น
-  ตั้งไว้  6,500.-บาท
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โตะพับหน้าพลาสติกไฟเบอร จํานวน 23,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะพับหน้าพลาสติกไฟเบอร  จํานวน 10
  ตัว
   ตัวละ 2,300.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นโตะพับ
อเนกประสงค 
   หน้าพลาสติกไฟเบอรสีขาว  ขนาดกว้าง 75x150x75
  เซนติเมตร
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว
 1134 
   ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565)  
   หน้าที่  151  ลําดับที่  39
-  ตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตามราคาในจังหวัดหรือท้อง
ถิ่น
-  ตั้งไว้  23,000.-บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction เลเซอรหรือ 
   LED สี  จํานวน  1  เครื่อง  ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
   - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ 
     Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
   - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 
    18 หน้าตอนาที(ppm)
   - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 
    18 หน้า ตอนาที (ppm)
   - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อยกวา 1,200x1,200 
     dpi
   - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
   - สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
   - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
   - สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
     จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
   - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
     แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
     หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.
     11b,g, n) ได้
   - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-  ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอม
   พิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม ประจําป 2562 กระทรวงดิจิทัล
   เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-  ตั้งไว้  15,000.-บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,631,468 บาท
งบบุคลากร รวม 1,150,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,150,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 767,880 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครู พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
   เงินเดือนพนักงานครูในสังกัดกองการศึกษาฯ จํานวนอัตราตาม
   ที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (2562-2564) และที่แก้ไข
   เพิ่มเติม จํานวน 3 ราย
-  เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   ที่ มท 0809.4/ว /2674  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  เรื่องซัก
ซ้อม
   แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
   พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-  ตั้งไว้  767,880.-บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพื้นที่พิเศษรายเดือนให้แกพนักงาน
ครู
   ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และเงินเพิ่มอื่นๆ ตาม
สิทธิ
   หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จํานวนอัตราตามที่ปรากฎใน
แผนอัตรา
   กําลังสามป (2562-2564) และที่แก้ไขเพิ่มเติม จํานวน 3 ราย  
   โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน
-  เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   ที่ มท 0809.4/ว /2674  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  เรื่องซัก
ซ้อม
   แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
   พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-  ตั้งไว้  90,000.-บาท
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะให้แกพนักงานครู (ครูชํานาญการ)
   ในสังกัดกองการศึกษาฯ จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผน
อัตรา
   กําลังสามป (2562-2564) และที่แก้ไขเพิ่มเติม จํานวน 3 ราย  
   โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน
-  เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   ที่ มท 0809.4/ว /2674  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  เรื่องซัก
ซ้อม
   แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
   พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-  ตั้งไว้ 126,000.-บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างฯ พร้อมปรับปรุงพนักงาน
จ้าง
   ในจํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป 
   (2562-2564) และที่แก้ไขเพิ่มเติม จํานวน 1 ราย โดยคํานวณ
   ตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน
-  เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   ที่ มท 0809.4/ว /2674  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  เรื่องซัก
ซ้อม
   แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
   พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-  ตั้งไว้  112,800.-บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ดังนี้
   (1) คาตอบแทนพื้นที่พิเศษรายเดือนให้แกพนักงานจ้างฯ
         ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้
         12  เดือน  จํานวน 1 ราย
         ตั้งไว้  30,000.-บาท
   (2) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ  โดยคํานวณ
         ตั้งจายไว้  12  เดือน จํานวน 1ราย
         ตั้งไว้  24,000.-บาท
-  เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่  21  มิถุนายน พ.ศ.2561
-  ตั้งไว้  54,000.-บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,880,788 บาท
ค่าตอบแทน รวม 31,800 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 31,800 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครู ที่มี
สิทธิ
   เบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
   เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) 
   พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค
. 0422.3/
   ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
   บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 
   เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือ
   กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 
   2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
- ตั้งไว้  31,800.-บาท
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ค่าใช้สอย รวม 886,950 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
   การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
   ฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร
   คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับ
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณ
   ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสํา
หรับ
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหาร
วาง
   และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  
   คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
   หน้าที่  95  ลําดับที่  12
-  ตั้งไว้  30,000.-บาท 
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โครงการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 183,950 บาท

-  เพื่อเบิกหักผลักสงเงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
    เด็กเล็กเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
    ประกอบด้วย
    (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบสาลอ
    (2) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดรูแตบาตู(รันตันบา
ตู)
          โดยมีรายละเอียดดังนี้  
           - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
           - คาหนังสือเรียน
           - คาอุปกรณการเรียน
           - คาเครื่องแบบนักเรียน
           - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/
   ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การ
   จัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ของ องคกรปกครอง
    สวนท้องถิ่น
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  94  ลําดับที่  9
-  ตั้งไว้  183,950.-บาท 
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โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณของความเป็นชาติ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อเบิกหักผลักสงเงินโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิง
   สัญลักษณของความเป็นชาติเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
    ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบด้วย
    (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบสาลอ
    (2) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดรูแตบาตู(รันตันบา
ตู)
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/
   ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การ
   จัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ของ องคกรปกครอง
    สวนท้องถิ่น
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  95  ลําดับที่  11
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โครงการพาน้องทองฝันสานสัมพันธครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพาน้องทองฝัน
   สานสัมพันธครอบครัว  เชน เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
   การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
   ฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร
   คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับ
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณ
   ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสํา
หรับ
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหาร
วาง
   และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  
   คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  94  ลําดับที่  5
-  ตั้งไว้  30,000.-บาท 
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โครงการยิ้มสวย ฟันใส เพื่อสุขภาพปากที่ดี จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการยิ้มสวย ฟันใส
   เพื่อสุขภาพปากที่ดี  เชน เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
   ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
   ฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร
   คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับ
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณ
   ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสํา
หรับ
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหาร
วาง
   และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  
   คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  97  ลําดับที่  18
-  ตั้งไว้  15,000.-บาท 
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โครงการสงเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผานการเลน จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมการเรียนรู้
   เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผานการเลน  เชน  คาใช้จายในการจัด
หา
   วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้องในการสร้างสนามเด็กเลน  คาใช้จายอื่น
   ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านรอตันบาตู
-  ตามหนังสือ ที่ มท 0816.4/ว 3679  ลงวันที่  13  พฤศจิกายน
   3679 เรื่อง  การดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
   ท้องถิ่นไทย ผานการเลน ประจําปงบประมาณ 2562
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  97  ลําดับที่  17
-  ตั้งไว้  100,000.-บาท 

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
เด็ก
    และเยาวชน  เชน คาจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้อง  คา
อาหาร  
    คาเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่  และคาใช้จายอื่น ๆ
    ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง   ฯลฯ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขัน
   กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  93  ลําดับที่  4
-  ตั้งไว้  150,000.-บาท 
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โครงการสายสัมพันธนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสายสัมพันธนัก
เรียน
   ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร  เชน เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และ
   การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
   ฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร
   คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับ
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณ
   ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสํา
หรับ
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหาร
วาง
   และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  
   คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  94  ลําดับที่  7
-  ตั้งไว้  20,000.-บาท 
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โครงการอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 338,000 บาท

-  เพื่อเบิกหักผลักสงเงินโครงการอาหารกลางวันสําหรับศูนย
พัฒนา
    เด็กเล็กเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
    ประกอบด้วย
    (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบสาลอ
    (2) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดรูแตบาตู(รันตันบา
ตู)
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/
   ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การ
   จัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ของ องคกรปกครอง
    สวนท้องถิ่น
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  93  ลําดับที่  1
-  ตั้งไว้  338,000.-บาท 
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ค่าวัสดุ รวม 1,962,038 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,962,038 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารเสริม(นม) รวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อม
   กับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  ฯลฯ  ดังนี้ 
   1. ให้แกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
       ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตําบลกะลุวออําเภอเมือง
นราธิวาส 
       จังหวัดนราธิวาส  เป็นเงิน  1,829,880.-บาท ดังนี้
        (1) โรงเรียนบ้านยาบี
        (2) โรงเรียนวัดกําแพง
        (3)  โรงเรียนบ้านกาแนะ
        (4)  โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ
        (5)  โรงเรียนบ้านโคกศิลา
        (6)  โรงเรียนบ้านไรพญา
   2. ให้แกเด็กเล็กในสังกัด อบต.กะลุวอ เป็นเงิน 132,158
.-บาท ดังนี้
       (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบสาลอ
       (2) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดรูแตบาตู(รอตัน
บาตู)

-  ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ 
   ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  และตาม
หนังสือ
   กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3886 ลงวันที่
   28 มิถุนายน 2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
   รายจายประจําป 2563 
-  ตั้งไว้  1,962,038.-บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,600,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 3,600,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการ
   ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในพื้นที่ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง
นราธิวาส
   จังหวัดนราธิวาส  เพื่อดําเนินโครงการอาหารกลางวัน  ดังนี้
   (1)  โรงเรียนบ้านยาบี
   (2)  โรงเรียนวัดกําแพง
   (3)  โรงเรียนบ้านกาแนะ
   (4)  โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ
   (5)  โรงเรียนบ้านโคกศิลา
   (6)  โรงเรียนบ้านไรพญา
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
   องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามหนังสือ
   กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3886 ลงวันที่
   28 มิถุนายน 2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
   รายจายประจําป 2563 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 )  
   หน้าที่  93  ลําดับที่  1
-  ตั้งไว้  3,600,000.-บาท  
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานมหกรรม
วิชาการ
   และกีฬาสัมพันธ  เชน คาตอบแทนกรรมการ  คาเงินรางวัล
   คาจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้อง  คาอาหารและเครื่องดื่ม  
   คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง  
   ฯลฯ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขัน
   กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  96  ลําดับที่  16
-  ตั้งไว้  150,000.-บาท 
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โครงการสงเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอาน จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมการเรียน
   การสอนอัลกุรอาน เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
   การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
   ฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร
   คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับ
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณ
   ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสํา
หรับ
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหาร
วาง
   และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  
   คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  96  ลําดับที่  14
-  ตั้งไว้  200,000.-บาท 
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โครงการสงเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านกีฬา จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมความรู้
   และพัฒนาทักษะด้านกีฬา  เชน เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และ
   การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
   ฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร
   คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับ
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณ
   ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสํา
หรับ
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหาร
วาง
   และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  
   คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  97  ลําดับที่  19
-  ตั้งไว้  40,000.-บาท 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 56,032 บาท

งบดําเนินงาน รวม 56,032 บาท
ค่าใช้สอย รวม 56,032 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส จํานวน 14,450 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมการป้องกัน
   และแก้ไขปัญหาโรคเอดส  เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
   และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและ
   ปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  
   คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ 
   คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอ
สื่อสาร 
   คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุ
   เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  
   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  
   คาเชาที่พัก คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  98  ลําดับที่  1
-  ตั้งไว้  14,450.-บาท 
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 21,582 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการสัตวปลอดโรค
   คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า  เชน คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า
   คาป้ายประชาสัมพันธ  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาจัดสถานที่
   คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ที่ มท 0810.5/ว2072  ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  101  ลําดับที่  12
-  ตั้งไว้  21,582.-บาท 
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โครงการอบรมสุขภาพอนามัยสําหรับเด็ก (กอนวัยเรียน) จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมสุขภาพ
อนามัย
   สําหรับเด็ก (กอนวัยเรียน)  เชน เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
   และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปด
การ
   ฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร
   คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับ
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณ
   ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสํา
หรับ
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหาร
วาง
   และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  
   คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  99  ลําดับที่  6
-  ตั้งไว้  20,000.-บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,603,240 บาท

งบบุคลากร รวม 1,423,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,423,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 712,260 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือน  คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จาย
   ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก
   พนักงานสวนตําบล  โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
   จํานวน  2  ราย
-  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
นราธิวาส 
   เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
   ตอบแทนอื่น    ฉบับที่  5  ลงวันที่  11  มีนาคม  2559  และ 
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2542   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป 
   (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
- ตั้งไว้  712,260.-บาท  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 69,960 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน จํานวนอัตราตามที่
   ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563
   และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 
   12 เดือน  ดังนี้
          (1) เงินเพิ่มคาเงินพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ราย
เดือน
                จํานวน 1 ราย  ตั้งไว้  9,960.-บาท
          (2) เงินเพิ่มคาตอบแทนสวัสดิการพื้นที่พิเศษรายเดือน
                จํานวน 2 ราย  ตั้งไว้  60,000.-บาท
-  ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้
   ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทน
   นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และ
หนังสือ
   สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28
   ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
   เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้
   ข้าราชการการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไปได้รับ
   เงินเดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
   ตําแหนง   และ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
   เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
   พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่ม
   การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
-  ตั้งไว้  69,960.-บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง 
   บริหาร อํานวยการ  โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
   จํานวน 1 ราย          
-  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
นราธิวาส
   เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
   ตอบแทนอื่น ฉบับที่  6 ลงวันที่  10  พฤษภาคม  2559 และ 
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
   พ.ศ. 2542   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป 
   (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)           
- ตั้งไว้  42,000.-บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 509,640 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
   จ้างทั่วไป   คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน  3
 ราย  
-  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
   ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
   สวนตําบล จังหวัดนราธิวาส  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
   หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง   
   ขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว 
   ฉบับที่  2 ลงวันที่  18 มิถุนายน  2558  และประกาศคณะ
   กรรมการพนักงานสวนตําบล   จังหวัด
นราธิวาส  เรื่อง มาตรฐาน
   ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   ฉบับที่  3 ลงวันที่ 13  สิงหาคม 
   2557  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
   สามป (ปงบประมาณ 2561-2563. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)    
- ตั้งไว้  509,640.-บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น    
   พ.ศ. 2542  คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้  
      (1)  คาตอบแทนสวัสดิการพื้นที่พิเศษรายเดือน
            ของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
            จํานวน 3 ราย  
            - ตั้งไว้  90,000.-บาท
-  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
นราธิวาส    
   เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงาน ลูกจ้าง 
   และ พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่ม
   คาครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 18  มิถุนายน  2558 
   และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  จังหวัด
   นราธิวาส  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับ
ที่   3 
   ลงวันที่  13  สิงหาคม  2557  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผน
   อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 256-2563 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) 
-  ตั้งไว้  90,000.-บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,076,910 บาท
ค่าตอบแทน รวม 152,910 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 102,910 บาท

-  เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
   เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้าง
   ตามภารกิจและนักงานจ้างทั่วไปที่ผานเกณฑการประเมินและมี
สิทธิ
   ได้รับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน
   ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
   แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
   สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  ตั้งไว้  102,910.-บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
   ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานใน
   ที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้ง
   สํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่
   ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง
   สํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะ
   เป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
   และให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วย
   สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย ตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
   ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
   พ.ศ. 2559     
- ตั้งไว้  10,000.-บาท 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหาร 
   พนักงานสวนท้องถิ่น และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับ
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
   การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2549 
   และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 
   ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
   การศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  
   เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือ
   กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 
   2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง     
- ตั้งไว้  40,000.-บาท

ค่าใช้สอย รวม 634,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปดประกาศ  การจ้าง
ทํา
   โปสเตอร  การบันทึกภายนต  วีดีโอ  วีดีทัศน  คาล้างอัดขยาย
   รูปถาย  ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจการขององคการบริหาร
   สวนตําบลในสื่อตาง ๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน 
   หนังสือพิมพ วารสาร  แผนพับ ป้ายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพ
ตาง ๆ
   คาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  
   มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
   การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
-  ตั้งไว้  5,000.-บาท
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คาจ้างเหมาบริการรายเดือน จํานวน 504,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรายเดือน ที่ปฏิบัติงานประจํา
   กองสวัดิการสังคมสงเคราะห  ตามรายละเอียดที่องคการ
บริหาร
   สวนตําบลกะลุวอกําหนด 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก
   ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
   เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
   งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และ
   หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120
   ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมา
   บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งไว้  504,000.-บาท

คาถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
   หนังสือ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก
   ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
   เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
   งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และ
   หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120
   ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมา
   บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งไว้  5,000.-บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะ
   รายจายประเภทนี้  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก
   ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
   เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
   งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และ
   หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120
   ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมา
   บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งไว้  10,000.-บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
   และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   
   คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวน
   พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ  ฯลฯ 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
   ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
   ถึงปัจจุบัน 
-  ตั้งไว้  60,000.-บาท
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นบํารุงรักษาคาซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
   ใช้งานตามปกติ  เชน ที่ดิน  อาคาร สิ่งกอสร้าง  ยานพาหนะ 
   เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปริ๊นเตอร  เครื่องใช้สํานักงาน 
   เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นกรณีจ้างเหมา
ทั้ง
   คาสิ่งของและคาแรง
-  ตั้งไว้  50,000.-
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ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง
   รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
   ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ  
   เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น 
   อาทิเชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษ
   ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
   เก้าอี้พลาสติก  ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม 
   เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ 
   พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน 
   หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มาน
ปรับแสง 
   (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรม
   รูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ยางลบ เทป
กาว 
   ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร เทป พี วี ซี ไม้
บรรทัด คลิป 
   เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุด
   ประวัติข้าราชการแบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จาก
การซื้อ
   หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม
   สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
-  ตั้งไว้  40,000.-บาท

วันที่พิมพ : 16/3/2563  11:16:21 หน้า : 93/153



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้น
เปลือง รายจาย
   ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  
   คาติดตั้ง  อาทิเชน  แกสหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล 
   น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง 
   ถาน กาส ฯลฯ
-  ตั้งไว้  150,000.-บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
   สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
   ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อ
จัดหา
   สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งาน
   ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  
   คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
   ข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,
   Removable Disk, Compact Disc,Digital Video Disc ,   
   Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล (Reel MagneticTape,
   Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพ
   สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ
   แบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล  หนวยประมวลผล 
   ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระ
   หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board)
   เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟดเตอร  
   (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) 
   พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box)   
   เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)
   เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,  
   Sound Card) เป็นต้น  เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ
   เชน  แบบดิสเกตต (Diskette)   แบบฮา
รดดิสต  (Hard Disk)  
   แบบซีดีรอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เป็นต้น
   ฯลฯ
-  ตั้งไว้  100,000.-บาท
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งบลงทุน รวม 102,470 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 102,470 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 7,600 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน 4  ตัว
   โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เป็นเก้าอี้สํานักงานแบบโครงเหล็ก
   บุฟองน้ํา หุ้มหนัง  5  ล้อ  มีที่พักแขน 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว
 1134 
   ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
-  ตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตามราคาในจังหวัดหรือท้อง
ถิ่น
-  ตั้งไว้  7,600.-บาท

เก้าอี้สําหรับผู้มาติดตอราชการ จํานวน 8,970 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้มาติดตอราชการ จํานวน
   6  ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้  พนักพิงและที่นั่งเป็นพลาสติก
   ขาโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด  49x52x82  เซนติเมตร  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว
 1134 
   ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565)  
   หน้าที่  152  ลําดับที่  47
-  ตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตามราคาในจังหวัดหรือท้อง
ถิ่น
-  ตั้งไว้  8,970.-บาท
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 18,000 บีทียู จํานวน 28,600 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนิด
แขวน
   โดยมีคุณลักษณะดังนี้
  1) ขนาดที่กําาหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา  18,000 บีทียู 
  2) ราคาที่กําาหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
  3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
      ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
      ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
  4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวย
      สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
  5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอกอากาศ
      ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลติประจุ
      ไฟฟ้า   (Ionizer) เป็นต้นสามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง
      และอุปกรณสามารถทําความสะอาดได้
  6) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
  7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
      (7.1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอปุกรณดังนี สวิตช 1
 ตัว ทอ
               ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม
เกิน
               15 เมตร
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134
   ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
-  ตั้งไว้  28,600.-
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ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 9,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ชอ  จํานวน 2  ตู้
   โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40  ชอง 
   ขนาดกว้าง  90  เซนติเมตร  ลึก  31  เซนติเมตร  สูง  180
   เซนติเมตร
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว
 1134 
   ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
-  ตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตามราคาในจังหวัดหรือท้อง
ถิ่น
-  ตั้งไว้  9,000.-บาท

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปด
   จํานวน 1  ตู้  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เป็นตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร แบบ
   40  ชอง ขนาดกว้าง  91.5  เซนติเมตร  ลึก  45.7
  เซนติเมตร  สูง  
   183 เซนติเมตร ภายในมีแผนชั้นปรับระดับ 3 แผน แบงเป็น 4
 ชั้น
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว
 1134 
   ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
-  ตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตามราคาในจังหวัดหรือท้อง
ถิ่น
-  ตั้งไว้  11,000.-บาท
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โตะทํางาน จํานวน 5,900 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน  จํานวน  2  ตัว
   โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เป็นโตะทํางานผิวเมลามีน  มี  3
  ลิ้นชัก
   ขนาด  120x60x74  เซนติเมตร  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว
 1134 
   ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
-  ตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตามราคาในจังหวัดหรือท้อง
ถิ่น
-  ตั้งไว้  5,900.-บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส าหรับงานประมวล
ผล
   แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 
   เครื่อง ราคาเครื่องละ  30,000.-บาท
   คุณลักษณะพื้นฐาน   ดังนี้
  (1)  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก
        (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา
        3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
        ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
  (2)  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
        Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
        ไมน้อยกวา 12 MB
  (3)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยาง
ใด
        อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
        1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวย
             ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
        2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
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            ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
            ที่สามารถใช้หนวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
            ไมน้อยกวา 2 GB หรือ
        3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การ
             ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา
             2 GB
  (4)  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา
         มีขนาดไมน้อยกวา 8 GB
  (5)  มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
         ไมน้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุ
         ไมน้อยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย
  (6)  มDีVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
  (7)  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
         แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
         ไมน้อยกวา 1 ชอง
  (8)  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
         ไมน้อยกวา 3 ชอง
  (9)  มีแป้นพิมพและเมาส
  (10)  มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

-  ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอม
   พิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม ประจําป 2562 กระทรวงดิจิทัล
   เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-  ตั้งไว้  30,000.-บาท

อุปกรณอานบัตรอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท
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-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
   (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท
   คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
   1) สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค
       (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
   2) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz
   3)  สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้
   4) สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช้
       แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts 
       ได้เป็นอยางน้อย
-  ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอม
   พิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม ประจําป 2562 กระทรวงดิจิทัล
   เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565)  
   หน้าที่  152  ลําดับที่  46
-  ตั้งไว้  1,400.-บาท
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 310,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 310,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 310,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและ
พัฒนา
   ศักยภาพผู้สูงอายุ  เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
   การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและ
   ปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  
   คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ 
   คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอ
สื่อสาร 
   คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุ
   เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  
   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  
   คาเชาที่พัก คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  102  ลําดับที่  1
-  ตั้งไว้  310,400.-บาท 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,132,969 บาท

งบบุคลากร รวม 1,900,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,900,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,010,160 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือน  คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จาย
   ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก
   พนักงานสวนตําบล  โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
   จํานวน  3  ราย
-  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
นราธิวาส 
   เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
   ตอบแทนอื่น    ฉบับที่  5  ลงวันที่  11  มีนาคม  2559  และ 
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2542   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป 
   (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
-  ตั้งไว้  1,010,160.-บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 112,440 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน จํานวนอัตราตามที่
   ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563
   และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 
   12 เดือน  ดังนี้
          (1) เงินเพิ่มคาเงินพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ราย
เดือน
                จํานวน 2 ราย  ตั้งไว้  22,440.-บาท
          (2) เงินเพิ่มคาตอบแทนสวัสดิการพื้นที่พิเศษรายเดือน
               จํานวน 3  ราย  ตั้งไว้  90,000.-บาท
-  ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้
   ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทน
   นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และ
หนังสือ
   สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28
   ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
   เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้
   ข้าราชการการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไปได้รับ
   เงินเดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
   ตําแหนง   และ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
   เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
   พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่ม
   การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
-  ตั้งไว้  112,440.-บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง 
   บริหาร อํานวยการ  โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
   จํานวน 2 ราย          
-  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
นราธิวาส
   เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
   ตอบแทนอื่น ฉบับที่  6 ลงวันที่  10  พฤษภาคม  2559 และ 
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
   พ.ศ. 2542   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป 
   (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)           
-  ตั้งไว้  60,000.-บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 581,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
   จ้างทั่วไป   คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน  4
 ราย  
-  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
   ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
   สวนตําบล จังหวัดนราธิวาส  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
   หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง   
   ขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว 
   ฉบับที่  2 ลงวันที่  18 มิถุนายน  2558  และประกาศคณะ
   กรรมการพนักงานสวนตําบล   จังหวัด
นราธิวาส  เรื่อง มาตรฐาน
   ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   ฉบับที่  3 ลงวันที่ 13  สิงหาคม 
   2557  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
   สามป (ปงบประมาณ 2561-2563. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
- ตั้งไว้  581,400.-บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 136,860 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น    
   พ.ศ. 2542  คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้  
   (1)   เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
          รายเดือน ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาจ้าง
          ทั่วไป จํานวน 4 ราย 
          - ตั้งไว้  16,860.-บาท
   (2)  คาตอบแทนสวัสดิการพื้นที่พิเศษรายเดือน
          ของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
          จํานวน 4 ราย  
          - ตั้งไว้  120,000.-บาท
-  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
นราธิวาส    
   เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงาน ลูกจ้าง 
   และ พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่ม
   คาครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 18  มิถุนายน  2558 
   และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  จังหวัด
   นราธิวาส  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับ
ที่   3 
   ลงวันที่  13  สิงหาคม  2557  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผน
   อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 256-2563 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) 
-  ตั้งไว้  136,860.-บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,232,109 บาท
ค่าตอบแทน รวม 241,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 106,000 บาท

-  เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
   เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้าง
   ตามภารกิจและนักงานจ้างทั่วไปที่ผานเกณฑการประเมินและมี
สิทธิ
   ได้รับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน
   ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
   แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
   สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตั้งงบประมาณไว้  106,000.-บาท
       

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
   ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานใน
   ที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้ง
   สํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่
   ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง
   สํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะ
   เป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
   และให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วย
   สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย ตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
   ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
   พ.ศ. 2559     
- ตั้งไว้  5,000.-บาท 
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คาเชาบ้าน จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิก
   คาเชาบ้าน  จํานวน  2 ราย
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน 
   ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และ
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
  12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
   เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือ
   สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการ
   สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2562
- ตั้งไว้  90,000.-บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหาร 
   พนักงานสวนท้องถิ่น และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับ
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
   การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2549 
   และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 
   ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
   การศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  
   เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือ
   กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 
   2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง     
- ตั้งไว้  40,000.-บาท
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ค่าใช้สอย รวม 546,109 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปดประกาศ  การจ้าง
ทํา
   โปสเตอร  การบันทึกภายนต  วีดีโอ  วีดีทัศน  คาล้างอัดขยาย
   รูปถาย  ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจการขององคการบริหาร
   สวนตําบลในสื่อตาง ๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน 
   หนังสือพิมพ วารสาร  แผนพับ ป้ายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพ
ตาง ๆ
   คาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  
   มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
   การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
-  ตั้งไว้  3,000.-บาท

คาจ้างเหมาบริการรายเดือน จํานวน 167,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรายเดือน ที่ปฏิบัติงานประจํา
   กองชาง  ตามรายละเอียดที่องคการบริหา สวนตําบลกะลุวอ
กําหนด 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก
   ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
   เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
   งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และ
   หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120
   ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมา
   บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งไว้  167,000.-บาท
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คาถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
   หนังสือ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก
   ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
   เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
   งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และ
   หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120
   ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมา
   บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งไว้  1,000.-บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะ
   รายจายประเภทนี้  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก
   ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
   เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
   งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และ
   หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120
   ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมา
   บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งไว้  5,000.-บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
   และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   
   คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวน
   พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ  ฯลฯ 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
   ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
   ถึงปัจจุบัน 
-  ตั้งไว้  70,000.-บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,109 บาท

-  เพื่อจายเป็นบํารุงรักษาคาซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
   ใช้งานตามปกติ  เชน ที่ดิน  อาคาร สิ่งกอสร้าง  ยานพาหนะ 
   เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปริ๊นเตอร  เครื่องใช้สํานักงาน 
   เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นกรณีจ้างเหมา
ทั้ง
   คาสิ่งของและคาแรง
-  ตั้งไว้  300,109.-
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ค่าวัสดุ รวม 445,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง
   รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
   ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ  
   เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น 
   อาทิเชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษ
   ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
   เก้าอี้พลาสติก  ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม 
   เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ 
   พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน 
   หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มาน
ปรับแสง 
   (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรม
   รูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ยางลบ เทป
กาว 
   ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร เทป พี วี ซี ไม้
บรรทัด คลิป 
   เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุด
   ประวัติข้าราชการแบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จาก
การซื้อ
   หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม
   สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
-  ตั้งไว้  40,000.-บาท
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
   วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจา
   ยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจาย
   เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
   สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ  
   เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  
   ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  หัวแรงไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแส
   ไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า   
    เครื่องประจุไฟ  ฟวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า
    หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า 
    ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร 
    ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสา
อากาศ    
    สําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม    
    ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
-  ตั้งไว้  150,000.-บาท
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง
   วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  
   ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่
   ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
   รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  
   คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  ไม้
ตางๆ   ค้อน   คีม   ชะแลง   
   จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัด
   ขนาดเล็ก   เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน  โถส้วม อางล้างมือ  
   ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทินเนอร    สีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือ
   ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว 
   ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
-  ตั้งไว้  5,000.-บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้น
เปลือง รายจาย
   ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  
   คาติดตั้ง  อาทิเชน  แกสหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล 
   น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง 
   ถาน กาส ฯลฯ
-  ตั้งไว้  200,000.-บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
   สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
   ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อ
จัดหา
   สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งาน
   ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  
   คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
   ข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,
   Removable Disk, Compact Disc,Digital Video Disc ,   
   Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล (Reel MagneticTape,
   Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพ
   สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ
   แบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล  หนวยประมวลผล 
   ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระ
   หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board)
   เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟดเตอร  
   (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) 
   พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box)   
   เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)
   เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,  
   Sound Card) เป็นต้น  เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ
   เชน  แบบดิสเกตต (Diskette)   แบบฮา
รดดิสต  (Hard Disk)  
   แบบซีดีรอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เป็นต้น
   ฯลฯ
-  ตั้งไว้  50,000.-บาท
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งานไฟฟ้าถนน รวม 200,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนขยายเขตเสาไฟฟ้าสาธารณะ/แรงต่ํา จํานวน 200,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
     - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนขยายเขตเสาไฟฟ้าสาธารณะ/แรง
ต่ํา
       ณ หมูที่ 2 บ้านกําแพง หมูที่ 4  บ้านกูแบสาลอ  หมูที่ 6 
       บ้านโคกศิลา  (รายละเอียดตามที่ อบต.กะลุวอกําหนด)
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
       ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
       (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  89  ลําดับที่  1
     - ตั้งไว้  200,000.-บาท
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,126,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 726,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 336,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการรายเดือน จํานวน 336,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรายเดือน ที่ปฏิบัติงานประจํา
   กองชางฯ ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบล
   กะลุวอกําหนด 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก
   ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
   เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
   งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และ
   หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120
   ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมา
   บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งไว้  336,000.-บาท
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ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 390,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  
   วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  
   หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซม
   บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้อง
   ชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน   คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  
   คาติดตั้ง  เป็นต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่ง
ของ
   ที่จัดเป็นวัสดุ อาทิเชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด 
   ถัง ถาด  แก้วน้ํา   จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง 
   ไม้กวาด เขง  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน    หมอน ถ้วยชาม
   ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน 
   เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง 
   กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ํา
ร้อน
   กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ
-  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 
-  ตั้งไว้  390,000.-บาท
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งบลงทุน รวม 2,400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,400,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ จํานวน 2,400,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ  แบบอัดท้าย
   ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  6,000 ซีซี 
   หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต       
   คุณลักษณะ ดังนี้
   (1) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไมน้อยกวา 
        10 ลูกบาศกเมตรและสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยได้ไม
        น้อยกวา 5,000 กิโลกรัม
   (2) ตัวถังทําด้วยเหล็กหนาไมน้อยกวา 3 มิลลิเมตรพื้นหนา
         ไมน้อยกวา 4.50 มิลลิเมตร
   (3) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา  12,000
 กิโลกรัม
   (4) ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิกสามารถผลิตแรงดัน
สูงสุด
         ไมน้อยกวา  2,500 ปอนดตอตารางนิ้ว
   (5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง1 ดวง

-  ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
   ประจําเดือน ธันวาคม  2561 (ฉบับลาสุด)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565)  
   หน้าที่  145  ลําดับที่  20
-  ตั้งไว้  2,400,000.-บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 280,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที
   เชน คาจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้อง  คาอาหาร  
   คาเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่  และคาใช้จายอื่น ๆ
   ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง   ฯลฯ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขัน
   กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  135  ลําดับที่  1
-  ตั้งไว้  30,000.-บาท 
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดําเนินการ จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
   ท้องถิ่น แผนดําเนินการ เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
   และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและ
   ปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  
   คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ 
   คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอ
สื่อสาร 
   คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุ
   เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  
   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  
   คาเชาที่พัก คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  135  ลําดับที่  2
-  ตั้งไว้  30,000.-บาท 
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โครงการเตรียมการรับเสด็จ จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเตรียมการรับ
เสด็จ 
   และการจัดทําโครงการตามแนวพระราชเสานียตาง ๆ ในตําบล
   กะลุวอ  เชน คาจัดซื้อตราสัญลักษณประจําพระองค  ผ้า
ประดับ
   ตกแตงอาคารสถานที่  พระบรมฉายาลักษณ  และคาใช้จาย
อื่น ๆ
   ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง   ฯลฯ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขัน
   กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  119  ลําดับที่  3
-  ตั้งไว้  60,000.-บาท 
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โครงการรณรงคเกี่ยวกับการจัดการขยะ จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคเกี่ยวกับ
การ
   จัดการขยะ เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่
   ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ 
   เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร  
   คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  
   คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรม 
   คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม 
   คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
   คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก คายานพาหนะ  
   คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  119  ลําดับที่  4
-  ตั้งไว้  100,000.-บาท 
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โครงการอบรมเพื่อสร้างความปรองดองของคนในชุมชน/สังคม จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเพื่อสร้าง
ความ
   ปรองดองของคนในชุมชน/สังคม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
   และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปด
การ
   ฝึกอบรม  คาวัสดุเครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร 
   คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับ
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณ
   ตาง ๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
   สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน  
   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  
   คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  114  ลําดับที่  3
-  ตั้งไว้  30,000.-บาท 
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีสวนรมใน
การใช้สิทธิเลือกตั้ง

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
   เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีสวนรวมในการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
   ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ 
   เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร  
   คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  
   คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรม 
   คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม 
   คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
   คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก คายานพาหนะ  
   คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  113  ลําดับที่  1
-  ตั้งไว้  30,000.-บาท 
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 558,340 บาท
งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 14,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
   ปัญหายาเสพติด  เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
   สถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและ
   ปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  
   คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ 
   คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอ
สื่อสาร 
   คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุ
   เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  
   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  
   คาเชาที่พัก คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  106  ลําดับที่  7
-  ตั้งไว้  14,000.-บาท 
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โครงการฝึกทักษะอาชีพให้แกประชาชน จํานวน 28,495 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกทักษะอาชีพ
   ให้แกประชาชน  หลักสูตรการทําผ้ามัดย้อม  เชน คาใช้จาย
เกี่ยวกับ
   การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและ
   ปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  
   คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ 
   คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอ
สื่อสาร 
   คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุ
   เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  
   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  
   คาเชาที่พัก คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  105  ลําดับที่  4
-  ตั้งไว้  28,495.-บาท 
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โครงการฝึกอบรมชางเฟอรนิเจอร จํานวน 147,505 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรม
   ชางเฟอรนิเจอร  เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
   การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและ
   ปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  
   คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ 
   คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอ
สื่อสาร 
   คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุ
   เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  
   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  
   คาเชาที่พัก คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  104  ลําดับที่  2
-  ตั้งไว้  147,505.-บาท 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑกระจูด จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ
   การพัฒนาผลิตภัณฑกระจูด  เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
   การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและ
   ปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  
   คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ 
   คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอ
สื่อสาร 
   คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุ
   เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  
   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  
   คาเชาที่พัก คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  104  ลําดับที่  3
-  ตั้งไว้  50,000.-บาท 
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําและบุคลากรทางศาสนา จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการอบรมผู้นําและ
บุคคล
   ทางศาสนา เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่
   ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  
   เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  
   คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  
   คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรม 
   คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  
   คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
   คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ 
   คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  114  ลําดับที่  5
-  ตั้งไว้  200,000.-บาท 
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โครงการสงเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลกะลุวอ จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมโรงเรียน
   ผู้สูอายุตําบลกะลุวอ  เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
   การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและ
   ปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  
   คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ 
   คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอ
สื่อสาร 
   คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุ
   เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  
   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  
   คาเชาที่พัก คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  106  ลําดับที่  9
-  ตั้งไว้  80,000.-บาท 
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งบเงินอุดหนุน รวม 38,340 บาท
เงินอุดหนุน รวม 38,340 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุมทอผ้าเขานาคา จํานวน 19,775 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุมทอผ้าเขานาคา  เพื่อดําเนิน
   โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มทักษะการผลิตผลิตภัณฑผ้าทอ
   วัดเขานาคา  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
   ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 )  
   หน้าที่  105  ลําดับที่  6
-  ตั้งไว้  19,775.-บาท

อุดหนุนกลุมแปรรูปผลิตภัณฑกระจูดบ้านยาบี จํานวน 18,565 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุมแปรรูปผลิตภัณฑกระจูด
   บ้านยาบี  เพื่อดําเนินโครงการแปรรูปผลิตภัณฑกระจูด หมูที่ 1
   บ้านยาบี  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
   ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 )  
   หน้าที่  105  ลําดับที่  5
-  ตั้งไว้  18,565.-บาท  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 480,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกีฬานักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกีฬานักเรียน
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน คาจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้อง  คา
อาหาร  
   คาเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน
   คาเงินรางวัลการแขงขัน และคาใช้จายอื่น ๆที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง 
   ฯลฯ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขัน
   กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  108  ลําดับที่  1
-  ตั้งไว้  20,000.-บาท 
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 400,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
   ต้านยาเสพติด  เชน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาเงินรางวัล
   การแขงขัน  คาจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้อง  คาอาหาร  
   คาเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่  และคาใช้จายอื่น ๆ
   ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง   ฯลฯ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขัน
   กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  109  ลําดับที่  4
-  ตั้งไว้  400,000.-บาท 

โครงการสงนักกีฬาเข้าแขงขันในระดับตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงนักกีฬาเข้าแขง
ขัน
   ในระดับตาง ๆ  เชน  คาใช้จายสําหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน 
   คาใช้จายในการฝึกซ้อมกีฬาที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คา
อาหาร
   และเครื่องดื่ม คาตอบแทนผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน  คาอุปกรณ
การกีฬา  
   คาชุดวอรม  คาชุดกีฬา  พร้อมรองเท้า  ถุงเท้า  ของผู้ควบ
คุม หรือ
   ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา  คาใช้จายอื่น ๆ  ที่ใช้ในการแขง
ขัน  ฯลฯ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขัน
   กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  109  ลําดับที่  5
-  ตั้งไว้  10,000.-บาท 
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงราย
จาย
   เพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจาย
เพื่อจัดหา
   สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งาน
   ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  
   คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูก
ปงปอง 
   ไม้ตีปงปอง ลูกแชรบอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมินตัน ไม้
เทนนิส
   ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร
บอล 
   ตาขายกีฬา เชน ตาขายตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม 
   ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขายกีฬา เชน   เสาตาขายวอลเลยบอลล 
   หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ 
-  ตั้งไว้  50,000.-บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 860,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 860,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 860,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนประเพณีสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมสง
เสริม
   และสนับสนุนประเพณีสงกรานต  เชน คาจัดหาวัสดุอุปกรณ
   ที่เกี่ยวข้อง  คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถาน
ที่ 
   และคาใช้จายอื่น ๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขัน
   กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  120  ลําดับที่  2
-  ตั้งไว้  20,000.-บาท 
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โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนประเพณีสารทเดือนสิบ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมสง
เสริมและ
   สนับสนุนประเพณีสารทเดือนสิบ  เชน คาจัดหาวัสดุอุปกรณ
   ที่เกี่ยวข้อง  คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถาน
ที่ 
   และคาใช้จายอื่น ๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขัน
   กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  120  ลําดับที่  3
-  ตั้งไว้  20,000.-บาท 

โครงการประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันลอย
กระทง
   เชน คาจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้อง  คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  
   คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง 
   ฯลฯ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขัน
   กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  123  ลําดับที่  10
-  ตั้งไว้  30,000.-บาท 
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โครงการเมาลิดสัมพันธ จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเมาลิดสัมพันธ
   เชน คาจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้อง  คาอาหารและเครื่องดื่ม  
   คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง 
   ฯลฯ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขัน
   กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  122  ลําดับที่  8
-  ตั้งไว้  200,000.-บาท 

โครงการรอมฎอนสัมพันธ จํานวน 300,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรอมฎอนสัมพันธ
   เชน คาจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้อง  คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  
   คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ และคาใช้จายอื่น ๆที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง 
   ฯลฯ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขัน
   กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  121  ลําดับที่  4
-  ตั้งไว้  300,000.-บาท 
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โครงการสงเสริมกิจกรรมเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
   เข้าพรรษา เชน คาจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้อง  คาอาหาร  
   คาเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ และคาใช้จายอื่น ๆ
   ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขัน
   กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  121  ลําดับที่  5
-  ตั้งไว้  20,000.-บาท 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนประเพณีลากพระหรือชักพระ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุน
   ประเพณีลากพระหรือชักพระ  เชน คาจัดหาวัสดุอุปกรณ
   ที่เกี่ยวข้อง  คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถาน
ที่ 
   และคาใช้จายอื่น ๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขัน
   กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  122   ลําดับที่  6
-  ตั้งไว้  20,000.-บาท 
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โครงการสนับสนุนเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสนับสนุนเชิดชู
ภูมิปัญญา
   ท้องถิ่น เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
   ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  
   เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  
   คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  
   คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรม 
   คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  
   คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
   คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ 
   คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  124  ลําดับที่  13
-  ตั้งไว้  50,000.-บาท 
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม
   จริยธรรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
   ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  
   เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  
   คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  
   คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรม 
   คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  
   คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
   คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ 
   คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  122   ลําดับที่  8
-  ตั้งไว้  200,000.-บาท 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,439,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,439,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,439,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคาร อปพร. อบต.กะลุวอ จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงอาคาร อปพร.อบต.กะลุวอ
   หมูที่ 4  บ้านกูแบสาลอ  ตําบลกะลุวอ  อําเภอเมืองนราธิวาส  
   จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง  6.50  เมตร  ยาว  9.00  เมตร  
   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหาร
   สวนตําบลกะลุวอกําหนด)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565)  
   หน้าที่  138  ลําดับที่  5
-  ตั้งไว้  200,000.-บาท

ปรับปรุงโรงจอดรถ ที่ทําการ อบต.กะลุวอ จํานวน 800,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงโรงจอดรถ ที่ทําการ อบต.กะลุวอ
   หมูที่ 4  บ้านกูแบสาลอ  ตําบลกะลุวอ  อําเภอเมืองนราธิวาส  
   จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  30.00
  เมตร  
   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ
กําหนด)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565)  
   หน้าที่  138  ลําดับที่  6
-  ตั้งไว้  800,000.-บาท
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกยาว หมูที่ 2 จํานวน 625,700 บาท

-  เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกยาว หมู
ที่ 2  
   บ้านกําแพง  ตําบลกะลุวอ  อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัด
นราธิวาส  
   ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  280.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  
   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ
กําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565)  
  หน้าที่  68  ลําดับที่  10
-  ตั้งไว้  625,700.-บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทาเรือ หมูที่ 3 จํานวน 356,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทาเรือ หมู
ที่ 3  
   บ้านกาแนะ  ตําบลกะลุวอ  อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัด
นราธิวาส  
   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  120.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  
   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ
กําหนด)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565)  
   หน้าที่  69  ลําดับที่  16
-  ตั้งไว้  356,500.-บาท
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ชวย หมูที่ 6 จํานวน 252,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ชวย
   หมูที่ 6  บ้านโคกศิลา  ตําบลกะลุวอ  อําเภอเมืองนราธิวาส  
   จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  90.00
  เมตร  
   หนา  0.15  เมตร   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
บริหาร
   สวนตําบลกะลุวอกําหนด)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565)  
   หน้าที่  79  ลําดับที่  67
-  ตั้งไว้  252,000.-บาท

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้านเปาะซูแอ-โรงเรียนอัซซูลา
มียะห หมูที่ 1

จํานวน 202,800 บาท

-  เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล.บ้านเปาะซู
แอ-โรงเรียน
   อัซซูลามียะห  หมูที่ 1  บ้านยาบี  ตําบลกะลุวอ  อําเภอเมือง
นราธิวาส  
   จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง  0.80  เมตร  ยาว  60.00
  เมตร  
   ลึก  0.80 เมตร   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหาร
   สวนตําบลกะลุวอกําหนด)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565)  
   หน้าที่  66  ลําดับที่  2
-  ตั้งไว้  202,800.-บาท
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.หน้าบ้านมะแด-มะยีดิง หมูที่ 8 จํานวน 321,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล.หน้าบ้านมะแด-มะยี
ดิง
   หมูที่ 8  บ้านกาโมแร  ตําบลกะลุวอ  อําเภอเมืองนราธิวาส  
   จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง  1.50  เมตร  ยาว  50.00
  เมตร  
   ลึก   1.50  เมตร   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
บริหาร
   สวนตําบลกะลุวอกําหนด)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565)  
   หน้าที่  84  ลําดับที่  90
-  ตั้งไว้  321,000.-บาท

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.หน้าบาลาเซาะบายะห หมูที่ 5 จํานวน 346,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล.หน้าบาลาเซาะบายะ
ห
   หมูที่ 5  บ้านจาเราะสโต  ตําบลกะลุวอ  อําเภอเมือง
นราธิวาส  
   จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง  2.00  เมตร  ยาว  47.00
  เมตร  
   ลึก   1.40  เมตร   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
บริหาร
   สวนตําบลกะลุวอกําหนด)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565)  
   หน้าที่  78  ลําดับที่  63
-  ตั้งไว้  346,000.-บาท
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เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 35,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาปรับราคาได้
   (คา K) ให้แกผู้รับจ้างฯ  ตั้งไว้ จํานวน 1% ของเงินคาที่ดิน
   และสิ่งกอสร้า แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
-  เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1372 ลงวันที่  14
 กรกฎาคม
   พ.ศ.2552
- ตั้งไว้  35,000.-บาท

รางระบายน้ํา คสล.สายดาแลฮูมอ จํานวน 300,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล.สายดาแลฮูมอ
   ขนาดกว้าง  0.60  เมตร  ยาว 110.00  เมตร  ลึก 0.80  เมตร
   หมูที่ 4  บ้านกูแบสาลอ  ตําบลกะลุวอ  อําเภอเมืองนราธิวาส  
   จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง  6.50  เมตร  ยาว  9.00  เมตร  
   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหาร
   สวนตําบลกะลุวอกําหนด)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565)  
   หน้าที่  74  ลําดับที่  39
-  ตั้งไว้  300,000.-บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 180,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมให้
ประชาชน
   ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
   การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
   ฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร
   คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับ
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณ
   ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสํา
หรับ
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหาร
วาง
   และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  
   คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่  117  ลําดับที่  4
-  ตั้งไว้  180,000.-บาท 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,860,001 บาท

งบกลาง รวม 11,860,001 บาท
งบกลาง รวม 11,860,001 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,266 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตราย
   หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย   และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร
.บ. 
   ประกันสังคม พ.ศ. 2533  ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง
พนักงานจ้าง  
   เงินเพิ่มคาครองชีพ  คาจ้างชั่วคราว  เป็นเงิน  2,605,320
.-บาท  
   คิดเป็นเงิน  130,266.-บาท  
-  โดยปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่
สุด 
   ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22 มกราคม 2557  และหนังสือ
   สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
 81   
   ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
   พนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
-  ตั้งไว้  130,266.-บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,215 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้มครอง
   แกลูกจ้างที่ประสบอันตราย  เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอัน
เนื่อง
   มาจากการทํางานให้แกนายจ้าง   โดยคํานวณในอัตราร้อย
ละ 0.2 
   ของคาจ้างทั้งป (มกราคม – ธันวาคม)  
-  ตามพระราชบัญญัติ
   เงินทดแทน  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
-  ตั้งไว้  5,215.-บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,471,200 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี

วันที่พิมพ : 16/3/2563  11:16:22 หน้า : 148/153



   อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
   ผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้น
   ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นไว้
แล้ว 
   โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแตในสวน
ของ
   เงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) 
   แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อ
   การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้
ดําเนิน
   การมากอนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีราย
ชื่อผู้
   มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2562 
   โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปย้อนหลัง และข้อมูล
จํานวน
   ผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล
เบี้ยยังชีพ
   ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ 
- โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ
   ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึง
หนังสือ
   สั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนินการตามภารกิจถาย
โอน มาตรา 16
   แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ 
   พ.ศ.2542
-  ตั้งไว้  7,471,200.-บาท
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,235,200 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้
แก
   คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
   โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ
องคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 
   พฤศจิกายน 2557 เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครอง
   สวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
   วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวน
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการมากอน โดยใช้ฐานข้อมูล
จํานวน
   คนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความ
พิการ 
   ประจําปงบประมาณ 2561 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม
ขึ้น
   สามปย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบ
สาร
   สนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
   จากประกาศบัญชีรายชื่อ  
- โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
   กระทรวง มหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความ
พิการให้
   คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
   รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนินการตามภารกิจ
   ถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอน
   การกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
-  ตั้งไว้  3,235,200.-บาท
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส
แก
   ผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมีความ
   เป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถ
ประกอบ
   อาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ
คนละ 
   500 ตอเดือนครบทั้ง 12 เดือน 
-  เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระ
ราช
   บัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานายฯ พ.ศ. 2542 และ
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การ
   ยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
-  ตั้งไว้  12,000.-บาท
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สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า
   ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ป  
   โดยนําไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
   บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม 
   เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  น้ําป่าไหลหลาก  
   แผนดินถลม  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟฟ้า
   หมากควัน โรคติดตอ  ฯลฯ
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณของ
   องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ข้อ 19 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 
   ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด 
   ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่  15 กรกฎาคม 2559  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 
   6 มิถุนายน  2559
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
   ลงวันที่  8  กุมภาพันธ 2560
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
   0808.2/ว 2145  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2560
-  ตั้งไว้  500,000.-บาท
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน สปสช. จํานวน 261,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับ
   ท้องถิ่นหรือพื้นที่ไมน้อยกวาร้อยละ 50 กรณีรายได้ของ
   องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ไมรวมเงินอุดหนุน สูงกวา 20 ล้าน
บาท 
-  ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 3230 ลงวันที่  10
   ตุลาคม พ.ศ.2561 เรื่องแจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
   สุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกร
ปกครอง
   สวนท้องถิ่นดําาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพ
   ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
-  ตั้งไว้  261,000.-บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 245,120 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
   สวนท้องถิ่น (กบท.)ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
   ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ .ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายใน
   อัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป 
   และมิให้นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้และ
   เงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ (24,512,000 x 1 %= 245,120.00) 
-  จึงตั้งจายไว้ 245,120.00 บาท 
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
บําเหน็จ
   บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 
-  ตั้งไว้  245,120.-บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 495,259.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120.00 40,644.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 40,644.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

151,200.00 172,800.00 172,800.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,476,000.00 1,370,555.00 1,368,000.00 1,420,220.00 18 % 1,675,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520.00 2,119,902.00 2,139,120.00 2,104,940.00 2,360,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,266,030.00 2,214,900.00 2,290,980.00 2,702,220.00 7.11 % 2,894,460

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 154,200.00 348,400.00 400,030.00 377,400.00 0 % 377,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ

อําเภอเมืองนราธิวาส    จังหวัดนราธิวาส
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินประจําตําแหนง 177,300.00 186,000.00 186,000.00 186,000.00 0 % 186,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 840,130.00 1,107,900.00 807,700.00 995,520.00 -15.57 % 840,480

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 65,950.00 268,430.00 165,890.00 211,320.00 -19.19 % 170,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,503,610.00 4,125,630.00 3,850,600.00 4,472,460.00 4,469,100
รวมงบบุคลากร 5,729,130.00 6,245,532.00 5,989,720.00 6,577,400.00 6,829,620

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 337,050.00 -14.96 % 286,630

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 24,898.00 -59.84 % 10,000

คาเชาบ้าน 179,500.00 170,000.00 166,500.00 210,177.00 25.61 % 264,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 38,111.50 38,156.50 35,300.00 45,224.00 32.67 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 217,611.50 208,156.50 201,800.00 617,349.00 620,630
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,603,952.00 1,802,781.00 1,430,555.36 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 360,000

คาโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการรายเดือน 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 -53.85 % 600,000

คาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 313,599.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 12,450.00 6,350.00 6,650.00 20,000.00 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน

0.00 0.00 108,430.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 260,600.00 112,579.00 400,000.00 0 % 400,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

259,112.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้งนายก อบต. และ
สมาชิก อบต.

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 552,000

คาพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

0.00 97,240.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

คารับวารสาร 5,480.00 4,860.00 6,640.00 0.00 0 % 0

คาสินไหมทดแทน 8,501.15 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน อบต.กะลุ
วอ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รายจายในการฝึกอบรม สัมมนา 0.00 219,190.00 68,000.00 0.00 0 % 0

รายจายในการฝึกอบรมสัมมนา 121,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 312,210.96 244,268.85 327,475.88 329,000.00 -39.21 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมค่าใช้สอย 2,323,606.11 2,635,289.85 2,060,330.24 2,484,599.00 2,774,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 94,419.00 43,971.00 197,921.10 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 9,800.00 0.00 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,460.00 10,178.00 39,800.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 506,308.50 572,179.73 614,701.60 613,000.00 -67.37 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 96,400.00 18,900.00 52,446.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 14,250.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 712,587.50 645,228.73 928,918.70 913,000.00 450,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 353,113.46 285,560.36 337,093.71 353,000.00 -15.01 % 300,000

คาบริการโทรศัพท 4,320.66 3,742.86 2,296.22 20,000.00 50 % 30,000

คาบริการไปรษณีย 9,637.00 9,406.00 6,143.00 10,000.00 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 108,850.07 135,787.99 153,800.00 150,000.00 0 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 475,921.19 434,497.21 499,332.93 533,000.00 490,000
รวมงบดําเนินงาน 3,729,726.30 3,923,172.29 3,690,381.87 4,547,948.00 4,334,630

งบลงทุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 3,800.00 -100 % 0

เก้าอี้สําหรับผู้มาติดตอราชการ 0.00 0.00 0.00 3,900.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 0.00 8,400.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้พักคอย 0.00 14,100.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สภาองคการบริหารสวนตําบล
กะลุวอ

47,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 66,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อชุดรับรองแขก (โซฟา) 0.00 17,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 40 ชอง 0.00 15,600.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กประตูสไลด 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 94,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร 0.00 23,199.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว
ดํา)

90,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มแบบสูง 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโตะทํางาน 5 ฟุต 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้แอร แบบแขวนฟอกอากาศในตัว ขนาดไม
น้อยกวา 12,000 BTU

15,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ถังน้ําพลาสติก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 220,800

พัดลมอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,800

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาใช้จายในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
แบบ ดับเบิ้ลเค็บ

787,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อขาไมโครโฟนแบบตั้งโตะ จํานวน 2 
ตัวๆ ละ 550 บาท

1,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อขาไมโครโฟนแบบตั้งพื้น จํานวน 2 
ตัวๆ ละ 950 บาท

1,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อไมโครโฟน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 1,700 
บาท

3,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อสายไมโครโฟนพร้อมแจ็ค 15 เมตร 600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องวัดความดันโลหิต 0.00 0.00 0.00 2,300.00 -100 % 0

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด 0.00 0.00 0.00 1,750.00 -100 % 0

รถเข็นผู้ป่วยปรับนั่ง-นอนได้ 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อกระติกน้ําร้อนไฟฟ้า 0.00 1,040.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จํานวน 3 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 31,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

สายสงน้ําดับเพลิงชนิดผ้าใบ ขนาด 1.5 นิ้ว 0.00 0.00 0.00 63,500.00 -100 % 0

สายสงน้ําดับเพลิงชนิดผ้าใบ ขนาด 2.5 นิ้ว 0.00 0.00 0.00 68,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 42,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 0.00 0.00 42,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบ
ที่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

เครื่องพิมพ Multifuntion ชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED สี

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 0.00 7,900.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 947,300.00 182,639.00 42,000.00 462,750.00 297,600
รวมงบลงทุน 947,300.00 182,639.00 42,000.00 462,750.00 297,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0 % 0

คาจ้างในการสํารวจประเมินความพึงพอใจ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

รวมรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลบางปอ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 33.33 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 40,000

รวมงานบริหารทั่วไป 10,431,156.30 10,376,343.29 9,747,101.87 11,643,098.00 11,526,850
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,021,526.00 927,291.00 1,085,314.00 1,636,000.00 17.76 % 1,926,540

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 4,195.00 138,222.00 178,080.00 206,520.00 0 % 206,520

เงินประจําตําแหนง 13,500.00 22,167.00 38,500.00 60,000.00 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 266,240.00 267,360.00 384,840.00 394,680.00 2.55 % 404,760
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 48,000.00 106,260.00 143,340.00 134,160.00 -7.51 % 124,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,353,461.00 1,461,300.00 1,830,074.00 2,431,360.00 2,721,900
รวมงบบุคลากร 1,353,461.00 1,461,300.00 1,830,074.00 2,431,360.00 2,721,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

67,600.00 21,750.00 88,450.00 307,400.00 95.19 % 600,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

คาเชาบ้าน 64,800.00 80,493.00 84,600.00 122,600.00 7.67 % 132,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,671.75 2,671.75 6,300.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 135,071.75 104,914.75 179,350.00 480,000.00 772,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,450.00 3,032.00 32,472.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการรายเดือน 0.00 0.00 0.00 252,000.00 0 % 252,000

คาถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

68,509.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- คาใช้จายในการลงทะเบียน การฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนาตาง ๆ 

51,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดทําโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

0.00 576.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 29,448.00 21,699.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการลงทะเบียน การฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนาตาง ๆ

0.00 40,686.00 60,900.00 0.00 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,082.50 42,290.00 12,682.32 50,000.00 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 127,541.50 116,032.00 127,753.32 467,000.00 455,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 47,100.15 46,781.15 33,080.15 126,000.00 -52.38 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,200.00 0.00 0.00 5,000.00 -60 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุคอมพิวเตอร 20,785.00 2,700.00 40,759.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 69,085.15 49,481.15 73,839.15 191,000.00 122,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 9,800.00 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 9,800.00 10,000.00 5,000
รวมงบดําเนินงาน 331,698.40 270,427.90 390,742.47 1,148,000.00 1,354,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สําหรับผู้มาติดตอราชการ 0.00 0.00 0.00 1,950.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ ระดับ 3-5 สําหรับพนักงาน
สวนตําบล

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร  จํานวน 1 เครื่อง 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโตะ ระดับ 3-5 สําหรับพนักงาน
สวนตําบล

6,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางาน พนักงานสวนตําบล 0.00 2,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ตูเก็บเอกสารประตู 2 บาน 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
(แบบที่ 2)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 0.00 0.00 7,700.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Net work แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 15,800.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอรแบบชนิดพกพา(โนตบุค) 19,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 97,695.28 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 44,900.00 116,595.28 7,700.00 86,750.00 30,000
รวมงบลงทุน 44,900.00 116,595.28 7,700.00 86,750.00 30,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,730,059.40 1,848,323.18 2,228,516.47 3,666,110.00 4,105,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,161,215.70 12,224,666.47 11,975,618.34 15,309,208.00 15,632,750
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 525,800.00 400,000.00 45 % 580,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 525,800.00 400,000.00 580,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการป้องกันไฟป่าและควบคุม
หมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแหงชาติ

0.00 0.00 27,250.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
ในเขตตําบลกะลุวอ

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.)อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 27,250.00 30,000.00 130,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 553,050.00 430,000.00 710,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

จัดซื้อกระบองไฟ มีไฟฉายในตัว จํานวน 4 
อัน

2,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อชุดเสื้อปฏิบัติการดับเพลิง จํานวน 6 
ชุด

33,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโทรโขงแบบมือจับ ขนาด 15 วัตต 
จํานวน 1 อัน

1,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อแผงหยุดตรวจแบบสามเหลี่ยม พร้อม
สัญญาณไฟหมุน จํานวน 2 คัว

36,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อไฟฉายแบบคาดหัว จํานวน 6 อัน 5,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อรองเท้าดับเพลิง จํานวน 4 คู 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อลําโพงไซเรน จํานวน 1 อัน 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อสายสงน้ํา PVC ขนาด 1.5 นิ้ว x 20  
เมตร  จํานวน 4 เส้น

52,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อสายสงน้ํา PVC ขนาด 2.5 นิ้ว x 20 
เมตร จํานวน 4 เส้น

72,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง  จํานวน 10 ตัว 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 229,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 229,000.00 0.00 0.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 229,000.00 0.00 553,050.00 430,000.00 710,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 229,000.00 0.00 553,050.00 430,000.00 710,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 654,180.00 744,160.00 577,880.00 738,720.00 4.51 % 772,020

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 19,920.00 94,460.00 58,060.00 70,560.00 0 % 70,560

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 17,500.00 28,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 267,250.00 295,480.00 250,080.00 255,768.00 2.56 % 262,320

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 38,000.00 107,080.00 89,340.00 83,625.00 -5.29 % 79,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,021,350.00 1,258,680.00 1,003,360.00 1,190,673.00 1,226,100
รวมงบบุคลากร 1,021,350.00 1,258,680.00 1,003,360.00 1,190,673.00 1,226,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 152,030.00 5.7 % 160,700

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 78,000.00 60,000.00 55,600.00 66,600.00 80.18 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 55,100.00 8.89 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 78,000.00 60,000.00 55,600.00 278,730.00 345,700
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 49,500.00 10,000.00 91,460.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการรายเดือน 0.00 0.00 0.00 336,000.00 25 % 420,000

คาถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 23,228.00 38,446.00 127,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางราชการ 26,650.00 0.00 0.00 0.00 100 % 66,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0.00 12,450.00 0.00 0.00 0 % 0

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ 25,900.00 0.00 73,900.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 31,300.00 2,590.00 2,325.00 73,000.00 -31.51 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 133,350.00 48,268.00 206,131.00 571,000.00 566,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,485.00 22,400.00 16,967.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 3,100.00 383.87 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 82,905.00 34,490.00 45,140.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 108,390.00 56,890.00 62,107.00 83,100.00 140,000
รวมงบดําเนินงาน 319,740.00 165,158.00 323,838.00 932,830.00 1,051,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 
BTU 

88,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้แฟ้มเอกสาร แบบ 40 ชอง 0.00 0.00 7,800.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบประตูสไลด 0.00 0.00 3,900.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,500

ตู้เหล็กประตูสไลด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,500

โตะทํางาน 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

โตะพับหน้าพลาสติกไฟเบอร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,000

วันที่พิมพ : 16/3/2563  11:15 หน้า : 17/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร(โนตบุก)สําหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 
LED สี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี 
แบบ Network

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 88,000.00 0.00 11,700.00 54,500.00 49,000
รวมงบลงทุน 88,000.00 0.00 11,700.00 54,500.00 49,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,429,090.00 1,423,838.00 1,338,898.00 2,178,003.00 2,326,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 383,060.00 688,296.00 751,680.00 2.16 % 767,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 52,500.00 90,000.00 90,000.00 0 % 90,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 26,900.00 368.4 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 100,640.00 130,300.00 112,800.00 0 % 112,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 25,640.00 27,550.00 54,000.00 0 % 54,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 561,840.00 936,146.00 1,035,380.00 1,150,680
รวมงบบุคลากร 0.00 561,840.00 936,146.00 1,035,380.00 1,150,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 25,502.00 27,000.00 0.00 100 % 31,800

รวมค่าตอบแทน 0.00 25,502.00 27,000.00 0.00 31,800
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 230,952.00 182,767.00 117,840.00 0.00 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 0.00 159,800.00 130,900.00 0.00 0 % 0

คาจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ
ของความเป็นชาติ

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

คาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 468,480.00 460,600.00 377,300.00 0.00 0 % 0

โครงการงานวันเด็ก 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

0.00 0.00 0.00 132,600.00 -100 % 0

โครงการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

0.00 0.00 0.00 92,660.00 98.52 % 183,950

โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิง
สัญลักษณของความเป็นชาติ

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการพาน้องทองฝันสานสัมพันธครอบ
ครัว

0.00 0.00 0.00 15,140.00 98.15 % 30,000

โครงการยิ้มสวย ฟันใส เพื่อสุขภาพปากที่ดี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการสงเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้อง
ถิ่นไทยผานการเลน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการสายสัมพันธนักเรียน ผู้ปกครอง ครู 
และบุคลากร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสายสัมพันธนักเรียน ผู้ปกครองและ
ครู

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 411,600.00 -17.88 % 338,000

รวมค่าใช้สอย 699,432.00 803,167.00 646,040.00 842,000.00 886,950
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 29,436.00 39,856.00 0.00 0.00 0 % 0

คาอาหารเสริม (นม) 1,728,407.68 1,675,090.92 1,321,525.26 1,699,477.00 15.45 % 1,962,038

รวมค่าวัสดุ 1,757,843.68 1,714,946.92 1,321,525.26 1,699,477.00 1,962,038
รวมงบดําเนินงาน 2,457,275.68 2,543,615.92 1,994,565.26 2,541,477.00 2,880,788

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 45,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,400.00 0.00 0.00 0.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงปรับปรุงศูยนพัฒนาเด็กเล็ก 0.00 160,300.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 160,300.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 45,400.00 160,300.00 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 3,203,000.00 3,041,000.00 3,035,920.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 3,215,000.00 11.98 % 3,600,000

รวมเงินอุดหนุน 3,203,000.00 3,041,000.00 3,035,920.00 3,215,000.00 3,600,000
รวมงบเงินอุดหนุน 3,203,000.00 3,041,000.00 3,035,920.00 3,215,000.00 3,600,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,705,675.68 6,306,755.92 5,966,631.26 6,791,857.00 7,631,468
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 469,366.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการมหกรรมวิชาการและกีฬา
สัมพันธ ประจําป 2561

0.00 0.00 209,920.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬา
สัมพันธ

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการสงเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการสงเสริมความรู้และพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 469,366.00 209,920.00 190,000.00 390,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 469,366.00 209,920.00 190,000.00 390,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 16/3/2563  11:15 หน้า : 22/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินอุดหนุนเอกชน 962,000.00 432,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,002,000.00 472,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 1,002,000.00 472,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 1,002,000.00 941,366.00 209,920.00 190,000.00 390,000
รวมแผนงานการศึกษา 8,136,765.68 8,671,959.92 7,515,449.26 9,159,860.00 10,348,268

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนสารเคมีชนิดละอองฝอย
ละเอียด

0.00 85,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 85,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 85,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0.00 85,000.00 0.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดทําโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส

0.00 0.00 15,310.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0.00 0.00 0.00 22,700.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส

0.00 0.00 0.00 14,450.00 0 % 14,450

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษ
สุนัขบ้า

0.00 0.00 0.00 16,684.00 29.36 % 21,582

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยพิษสุนัข
บ้า

0.00 0.00 12,810.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมสุขภาพอนามัยสําหรับเด็ก 
(กอนวัยเรียน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 28,120.00 53,834.00 56,032
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 28,120.00 73,834.00 56,032
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนฝอยละอองละเอียด 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 62,400.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนการและ
สุขภาพเด็ก

0.00 0.00 0.00 52,800.00 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

0.00 0.00 0.00 44,800.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 85,000.00 0.00 28,120.00 233,834.00 56,032
รวมแผนงานสาธารณสุข 85,000.00 85,000.00 28,120.00 233,834.00 56,032
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 346,541.00 583,200.00 631,539.00 680,160.00 4.72 % 712,260

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 65,000.00 99,010.00 69,960.00 0 % 69,960

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 144,165.00 169,260.00 300,480.00 446,040.00 14.26 % 509,640

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 19,655.00 51,730.00 78,360.00 90,300.00 -0.33 % 90,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 552,361.00 911,190.00 1,151,389.00 1,328,460.00 1,423,860
รวมงบบุคลากร 552,361.00 911,190.00 1,151,389.00 1,328,460.00 1,423,860

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 97,060.00 6.03 % 102,910

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 36,000.00 72,000.00 79,000.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 13,783.75 14,868.00 13,500.00 30,000.00 33.33 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 49,783.75 86,868.00 92,500.00 137,060.00 152,910
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,130.00 17,900.00 44,987.82 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการรายเดือน 0.00 0.00 0.00 84,000.00 500 % 504,000

คาถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 3,000.00 66.67 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 4,540.00 0.00 36,840.00 62.87 % 60,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 13,350.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 9,600.00 10,100.00 7,800.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 1,550.00 6,090.00 11,216.00 345.79 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 28,080.00 34,090.00 65,877.82 135,056.00 634,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 33,787.00 9,173.00 17,008.00 44,000.00 -9.09 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 88,920.00 108,550.00 90,000.00 11.11 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 33,787.00 98,093.00 125,558.00 134,000.00 290,000
รวมงบดําเนินงาน 111,650.75 219,051.00 283,935.82 406,116.00 1,076,910

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,600

เก้าอี้สําหรับผู้มาติดตอราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,970

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว 0.00 0.00 0.00 5,700.00 -100 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 0.00 3,200.00 -100 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางานพนักงานสวนตําบล 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 18,000 บีที
ยู

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,600

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาด 90 x 170  
เซนติเมตร จํานวน 2 ตู้

7,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โตะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,900

พัดลมอุตสาหกรรม 11,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องถายรูป 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อจอโปรเจคเตอรพร้อมขาตั้ง 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อลําโพงพร้อมไมคแบบพกพา 0.00 0.00 9,900.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบ
ที่ 2

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 0.00 7,900.00 0.00 0.00 0 % 0

อุปกรณอานบัตรอเนกประสงค (Smart 
Card Reader)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,400

รวมค่าครุภัณฑ์ 44,000.00 55,900.00 29,900.00 38,900.00 102,470
รวมงบลงทุน 44,000.00 55,900.00 29,900.00 38,900.00 102,470

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 708,011.75 1,186,141.00 1,465,224.82 1,773,476.00 2,603,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

0.00 0.00 315,676.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดทําโครงการ อบต.เคลื่อน
ที่  ประจําป 2559

49,650.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมสง
เสริมกิจกรรมกลุมอาชีพ

80,000.00 84,526.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดทําโครงการเพื่อนตางวัย
หวงใยผู้แกชรา

545,100.00 494,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชางเฟอรนิเจอร 0.00 0.00 0.00 69,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ

0.00 0.00 0.00 281,330.00 10.33 % 310,400

รวมค่าใช้สอย 678,750.00 579,126.00 315,676.00 350,330.00 310,400
รวมงบดําเนินงาน 678,750.00 579,126.00 315,676.00 350,330.00 310,400

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 678,750.00 579,126.00 315,676.00 350,330.00 310,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,386,761.75 1,765,267.00 1,780,900.82 2,123,806.00 2,913,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 592,900.00 486,311.84 844,190.00 969,080.00 4.24 % 1,010,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 14,760.00 98,781.40 123,180.00 112,440.00 0 % 112,440

เงินประจําตําแหนง 55,500.00 49,951.45 60,000.00 60,000.00 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 424,275.00 426,600.00 441,720.00 538,200.00 8.03 % 581,400

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 66,885.00 141,660.00 126,540.00 142,560.00 -4 % 136,860

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,154,320.00 1,203,304.69 1,595,630.00 1,822,280.00 1,900,860
รวมงบบุคลากร 1,154,320.00 1,203,304.69 1,595,630.00 1,822,280.00 1,900,860

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 127,000.00 -16.54 % 106,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 78,000.00 69,306.00 75,000.00 84,000.00 7.14 % 90,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,270.25 9,328.50 15,980.00 39,000.00 2.56 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 86,270.25 78,634.50 90,980.00 250,000.00 241,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -85.71 % 5,000

คาโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -70 % 3,000

คาจ้างเหมาบริการรายเดือน 0.00 0.00 0.00 145,000.00 15.17 % 167,000

คาถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 8,320.00 3,440.00 11,000.00 536.36 % 70,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

28,447.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา 15,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการลงทะเบียนอบรม สัมมนา 
ประชุมตาง ๆ

0.00 9,800.00 7,600.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 18,170.00 477,900.00 713,780.00 152,783.00 96.43 % 300,109

รวมค่าใช้สอย 66,717.00 496,020.00 724,820.00 353,783.00 546,109
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,487.00 31,736.00 0.00 50,000.00 -20 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000.00 39,979.00 77,650.00 170,000.00 -11.76 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 62,000.00 10,600.00 10,000.00 -50 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร 17,190.00 24,185.00 24,801.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 179,677.00 157,900.00 113,051.00 280,000.00 445,000
รวมงบดําเนินงาน 332,664.25 732,554.50 928,851.00 883,783.00 1,232,109

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  ขนาด 
12,000 บีทียู 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ติดตั้งระบบสื่อไร้สาย 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

คาจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จํานวน 2 เครื่อง 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร

7,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,990.00 47,500.00 0.00 1,947,000.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน (ติดตั้ง
ห้องกระจกบริเวณหน้ากองชาง)

0.00 0.00 0.00 134,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค หมูที่ 
7 บ้านรอตันบาตู

0.00 0.00 0.00 207,700.00 -100 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงและตอเติม
อาคาร สํานักงาน อบต.กะลุวอ พร้อมโรง
จอดรถ

146,826.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 146,826.00 0.00 0.00 341,700.00 0
รวมงบลงทุน 154,816.00 47,500.00 0.00 2,288,700.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 15,712.86 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 15,712.86 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 15,712.86 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,641,800.25 1,999,072.05 2,524,481.00 4,994,763.00 3,132,969
งานไฟฟ้าถนน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลกะลุวอ

0.00 0.00 0.00 347,217.00 -100 % 0

อุดหนุนขยายเขตเสาไฟฟ้าสาธารณะ/แรงต่ํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 347,217.00 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 347,217.00 200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 0.00 347,217.00 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการรายเดือน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 336,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 336,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 390,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 390,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 726,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อถังขยะสีน้ําเงิน(พลาสติก) ขนาดความ
จุไมน้อยกวา 200 ลิตร ชนิดมีหูจับ พร้อม
เจาะรูและสกรีนชื่อหนวยงาน พร้อมรหัส
ครุภัณฑ

49,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 49,000.00 0.00 0.00 0.00 2,400,000
รวมงบลงทุน 49,000.00 0.00 0.00 0.00 2,400,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 49,000.00 0.00 0.00 0.00 3,126,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,690,800.25 1,999,072.05 2,524,481.00 5,341,980.00 6,458,969

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการเตรียมการรับเสด็จ 0.00 0.00 181,390.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการศึกษาดูงานของ
คณะผ้บริหาร สมาชิกสภา อบต..พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง

370,540.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในการจัดโครงการศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง

0.00 408,100.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดทําโครงการ อบต.เคลื่อน
ที่

0.00 28,800.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดทําโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

0.00 0.00 29,975.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมกลุม
อาชีพ

0.00 0.00 108,050.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดทําโครงการศึกษาดูงาน 0.00 0.00 376,000.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเตรียมการรับเสด็จและการ
จัดทําโครงการตามแนวพระราชเสาวนียตาง 
ๆ

0.00 2,592.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเตรียมการรับเสด็จและการ
จัดทําโครงการตามแนวพระราชเสาวนีย
ตางๆ 

243,537.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

332,720.00 416,400.00 40,300.00 0.00 0 % 0

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 200 % 30,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น แผน
ดําเนินการ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการเตรียมการรับเสด็จ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ผลิตภัณฑกระจูด ประจําป 2562

0.00 0.00 0.00 304,070.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงคเกี่ยวกับการจัดการขยะ 0.00 0.00 0.00 58,000.00 72.41 % 100,000

โครงการศึกษาดูงาน 0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ
จากกระจูด

0.00 0.00 129,600.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเพื่อสร้างความปรองดองของ
คนในชุมชน/สังคม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีสวนรมในการใช้
สิทธิเลือกตั้ง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 946,797.00 855,892.00 865,315.00 882,070.00 280,000
รวมงบดําเนินงาน 946,797.00 855,892.00 865,315.00 882,070.00 280,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 946,797.00 954,892.00 865,315.00 882,070.00 280,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,000

โครงการฝึกทักษะอาชีพให้แกประชาชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,495

โครงการฝึกอบรมชางเฟอรนิเจอร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 147,505

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑกระจูด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมศึกษาเรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

0.00 128,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําและบุคลากร
ทางศาสนา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการสงเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลกะลุ
วอ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 128,800.00 0.00 0.00 520,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 25,000.00 128,800.00 0.00 0.00 520,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อโตะเอนกประสงค 28,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,200.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 28,200.00 0.00 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุมทอผ้าเขานาคา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,775

อุดหนุนกลุมแปรรูปผลิตภัณฑกระจูดบ้านยา
บี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,565

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 38,340
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 38,340

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 53,200.00 128,800.00 0.00 0.00 558,340
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 999,997.00 1,083,692.00 865,315.00 882,070.00 838,340

วันที่พิมพ : 16/3/2563  11:15 หน้า : 41/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 412,465.00 404,305.00 351,214.00 0.00 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬานักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 351,500.00 13.8 % 400,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาตาง ๆ

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการสงนักกีฬาเข้าแขงขันในระดับตาง ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 412,465.00 404,305.00 351,214.00 381,500.00 430,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 79,945.00 79,970.00 79,970.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 79,945.00 79,970.00 79,970.00 0.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 492,410.00 484,275.00 431,184.00 381,500.00 480,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 492,410.00 484,275.00 431,184.00 381,500.00 480,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 251,865.00 192,595.00 24,985.00 0.00 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมครู
สอนกีรออาตี 

0.00 0.00 98,100.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดทําโครงการมหกรรมเมา
ลิดกลางประจําป

0.00 0.00 159,800.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดทําโครงการรอมฎอม
สัมพันธ

0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดทําโครงการแหเทียน
พรรษา

0.00 0.00 16,957.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดทําโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน

0.00 0.00 297,660.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
ประเพณีสงกรานต

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
ประเพณีสารทเดือนสิบ

0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

โครงการประเพณีวันลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 26,700.00 12.36 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการเมาลิดสัมพันธ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการรอมฎอนสัมพันธ 0.00 0.00 0.00 120,000.00 150 % 300,000

โครงการสงเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอาน 0.00 0.00 0.00 193,500.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมเข้าพรรษา 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนประเพณีลาก
พระหรือชักพระ

0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชน

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 251,865.00 192,595.00 747,502.00 550,200.00 860,000
รวมงบดําเนินงาน 251,865.00 192,595.00 747,502.00 550,200.00 860,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 32,500.00 32,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 32,500.00 32,500.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 32,500.00 32,500.00 0.00 0.00 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 284,365.00 225,095.00 747,502.00 550,200.00 860,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 776,775.00 709,370.00 1,178,686.00 931,700.00 1,340,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างตอเติมอาคารเรียนตาดีกา 
หมูที่ 8 บ้านกาโมแร

536,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคาร อปพร. อบต.กะลุ
วอ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ปรับปรุงโรงจอดรถ ที่ทําการ อบต.กะลุวอ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 800,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกราะ
ลึก หมูที่ 2

0.00 89,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
สามัคคี 5 หมูที่ 5

0.00 646,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดเขา
นาคา หมุที่ 5

0.00 2,247,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาปรับ
ราคาได้ (คา K)

0.00 0.00 0.00 24,080.00 -100 % 0

คาใช้จายโครงการจัดทําป้ายซอยภายใน
ตําบลกะลุวอ

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกอสร้างคูระบายน้ํา หน้าบ้านอา
แด-ทุงนา หมูที่ 7 บ้านรอตันบาตู

98,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําสายหน้าบ้าน
เจะดาโอะ หมูที่ 1

0.00 222,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.สวนพฤกษ
ศาสตร-อางเก็บน้ํา หมูที่ 5

0.00 0.00 500,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยเจาะลึก หมูที่ 2 บ้านกําแพง

500,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยแบซอ หมูที่ 7 บ้านรอตันบาตู

95,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยผู้ชวยผู้ใหญบ้าน หมูที่ 5 บ้านจา
เราะสะโต

500,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายปอเนาะ หมูที่ 7 บ้านรอตันบาตู

96,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบารู หมูที่ 3

0.00 117,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยโกยาว หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 625,700

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยทาเรือ หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 356,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเขาสํานัก หมูที่ 5

0.00 0.00 899,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านผู้ชวย หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 252,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้าน
เปาะซูแอ-โรงเรียนอัซซูลามียะห หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 202,800

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.หน้า
บ้านมะแด-มะยีดิง หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 321,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.หน้าบา
ลาเซาะบายะห หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 346,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําสายโตะวาลี 
หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 900,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างห้องน้ําผู้รับบริการ/ผู้พิการ 0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปา หมูที่ 4 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซอมแซมระบบประปา หมูที่ 7 บ้าน
รอตันบาตู

160,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนน สายแกและ หมูที่ 1 0.00 145,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายเมาะซงเปาะโกะ 
หมูที่ 1

0.00 127,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทติก
คอนกรีต  สายบ้านมะดูกู-สี่เลน

0.00 0.00 0.00 877,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทติก
คอนกรีต 
สายบ้านบาโย - มัสยิดบาโย

0.00 0.00 0.00 631,000.00 -100 % 0

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาปรับ
ราคาได้ (คา K)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

รางระบายน้ํา คสล.สายดาแลฮูมอ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,285,000.00 3,638,900.00 1,399,000.00 3,032,080.00 3,439,000
รวมงบลงทุน 2,285,000.00 3,638,900.00 1,399,000.00 3,032,080.00 3,439,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,285,000.00 3,638,900.00 1,399,000.00 3,032,080.00 3,439,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,285,000.00 3,638,900.00 1,399,000.00 3,032,080.00 3,439,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมให้
ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 166,300.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการสนับสนุนการจัดงานวันแตง
โม

70,050.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการสนับสนุนการจัดซื้อเมล็ด
พันธุพืช

130,000.00 116,100.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมให้ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 180,000.00 0 % 180,000

รวมค่าใช้สอย 200,050.00 116,100.00 166,300.00 180,000.00 180,000
รวมงบดําเนินงาน 200,050.00 116,100.00 166,300.00 180,000.00 180,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 200,050.00 116,100.00 166,300.00 180,000.00 180,000
รวมแผนงานการเกษตร 200,050.00 116,100.00 166,300.00 180,000.00 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 105,837.00 126,395.50 121,202.00 148,950.00 -12.54 % 130,266

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,215

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 6,298,300.00 6,404,200.00 7,165,620.00 4.26 % 7,471,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 2,657,600.00 2,867,200.00 3,378,240.00 -4.23 % 3,235,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0 % 12,000

สํารองจาย 23,250.00 177,604.00 415,940.04 489,650.00 2.11 % 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน 267,000.00 262,000.00 265,000.00 0.00 0 % 0

เงินสมทบกองทุน สปสช. 0.00 0.00 0.00 250,000.00 4.4 % 261,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 5,102.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

177,407.00 185,975.00 197,924.00 215,900.00 13.53 % 245,120

รวมงบกลาง 573,494.00 9,707,874.50 10,271,466.04 11,665,462.00 11,860,001
รวมงบกลาง 573,494.00 9,707,874.50 10,271,466.04 11,665,462.00 11,860,001
รวมงบกลาง 573,494.00 9,707,874.50 10,271,466.04 11,665,462.00 11,860,001

รวมแผนงานงบกลาง 573,494.00 9,707,874.50 10,271,466.04 11,665,462.00 11,860,001
รวมทุกแผนงาน 28,524,859.38 40,001,901.94 38,258,386.46 49,290,000.00 53,777,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ

อ.เมืองนราธิวาส  จ.นราธิวาส

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 53,777,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 277,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 138,000 บาท

     ประมาณการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
     ตั้งรับไว้  138,000.-บาท
     ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน
     รวมกับภาษีบํารุงท้องที่ ในปงบประมาณ พ.ศ.2561

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 138,000 บาท

-  ประมาณการภาษีบํารุงท้องที่ เพื่อรองรับการชําระภาษี ใน
เดือน
   ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2563  และ เพื่อรองรับเงินเพิ่มกรณี
ชําระ
   ภาษีเลยกําหนดเวลา ของลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่
-  ตั้งรับไว้  138,000.-บาท
    

ภาษีป้าย จํานวน 1,500 บาท

-  ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ.2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
   ว 3886  ลงวันที่  28  มิภุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
   การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งรับไว้  1,500.-บาท
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หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 262,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท

-  ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ.2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
   ว 3886  ลงวันที่  28  มิภุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
   การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งรับไว้  500.-บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 258,000 บาท

-  ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ.2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
   ว 3886  ลงวันที่  28  มิภุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
   การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งรับไว้  258,000.-บาท

 

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

-  ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ.2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
   ว 3886  ลงวันที่  28  มิภุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
   การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งรับไว้  1,000.-บาท
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คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 500 บาท

-  ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ.2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
   ว 3886  ลงวันที่  28  มิภุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
   การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งรับไว้  500.-บาท
     

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

-  ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ.2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
   ว 3886  ลงวันที่  28  มิภุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
   การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งรับไว้  2,000.-บาท
     

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 226,300 บาท
คาเชาที่ดิน จํานวน 79,300 บาท

-  ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ.2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
   ว 3886  ลงวันที่  28  มิภุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
   การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งรับไว้  79,300.-บาท
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ดอกเบี้ย จํานวน 147,000 บาท

-  ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ.2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
   ว 3886  ลงวันที่  28  มิภุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
   การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งรับไว้  147,000.-บาท
 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 210,700 บาท
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 13,700 บาท

-  ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ.2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
   ว 3886  ลงวันที่  28  มิภุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
   การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งรับไว้  13,700.-บาท
     

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 197,000 บาท

-  ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ.2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
   ว 3886  ลงวันที่  28  มิภุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
   การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งรับไว้  197,000.-บาท
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 23,535,500 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 1,092,000 บาท

-  ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ.2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
   ว 3886  ลงวันที่  28  มิภุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
   การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งรับไว้  1,092,000.-บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,200,000 บาท

-  ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ.2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
   ว 3886  ลงวันที่  28  มิภุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
   การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งรับไว้  9,200,000.-บาท
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,230,000 บาท

-  ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ.2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
   ว 3886  ลงวันที่  28  มิภุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
   การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งรับไว้  4,230,000.-บาท
    

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,850,000 บาท

-  ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ.2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
   ว 3886  ลงวันที่  28  มิภุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
   การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งรับไว้  8,850,000.-บาท
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คาภาคหลวงแร จํานวน 90,000 บาท

-  ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ.2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
   ว 3886  ลงวันที่  28  มิภุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
   การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งรับไว้  90,000.-บาท
    

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 68,000 บาท

-  ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ.2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
   ว 3886  ลงวันที่  28  มิภุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
   การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งรับไว้  68,000.-บาท
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 5,500 บาท

-  ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ.2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
   ว 3886  ลงวันที่  28  มิภุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
   การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งรับไว้  5,500.-บาท
 

 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 29,265,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 29,265,000 บาท

-  ประมาณการเงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจ
   หน้าที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับ
   ยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2562    
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
   ว 3886  ลงวันที่  28  มิภุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
   การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งรับไว้  29,265,000.-บาท
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ

อําเภอ เมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 138,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 64,694.95 76,371.23 80,258.84 80,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 57,913.41 48,589.23 56,900.21 55,000.00 150.91 % 138,000.00
     ภาษีป้าย 1,720.00 1,480.00 1,480.00 2,000.00 -25.00 % 1,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 124,328.36 126,440.46 138,639.05 137,000.00 277,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 116.40 116.40 145.50 200.00 150.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 257,060.00 299,340.00 257,860.00 299,500.00 -13.86 % 258,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 500.00 850.00 890.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 800.00 200.00 0.00 200.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 2,350.00 3,100.00 213.00 3,100.00 -83.87 % 500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 83.00 1,898.00 1,049.00 1,800.00 11.11 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 260,909.40 305,504.40 260,157.50 305,800.00 262,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาที่ดิน 47,916.00 52,708.00 72,094.00 58,000.00 36.72 % 79,300.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ดอกเบี้ย 146,052.44 133,867.98 146,978.63 134,000.00 9.70 % 147,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 193,968.44 186,575.98 219,072.63 192,000.00 226,300.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 23,780.00 13,900.00 13,650.00 14,000.00 -2.14 % 13,700.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 287,750.00 278,783.00 197,160.00 279,000.00 -29.39 % 197,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 311,530.00 292,758.00 210,810.00 293,000.00 210,700.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 448,107.25 269,060.97 1,092,236.51 950,000.00 14.95 % 1,092,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,284,305.20 8,826,191.24 9,198,267.49 8,827,000.00 4.23 % 9,200,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,777,187.82 3,731,833.10 4,230,327.72 3,732,000.00 13.34 % 4,230,000.00
     ภาษีสุรา 2,107,267.54 2,171,416.42 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,532,749.87 5,232,858.08 8,849,260.79 7,000,000.00 26.43 % 8,850,000.00
     อากรประมง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 67,955.80 78,076.21 89,992.88 78,100.00 15.24 % 90,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 69,966.12 67,440.85 68,233.01 67,500.00 0.74 % 68,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

7,335.00 7,585.00 5,467.00 7,600.00 -27.63 % 5,500.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,294,874.60 20,384,461.87 23,533,785.40 20,662,200.00 23,535,500.00

วันที่พิมพ : 16/3/2563  11:14:58 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

12,875,419.00 27,601,573.00 27,937,003.00 27,700,000.00 5.65 % 29,265,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,875,419.00 27,601,573.00 27,937,003.00 27,700,000.00 29,265,000.00
รวมทุกหมวด 33,061,029.80 48,897,313.71 52,299,467.58 49,290,000.00 53,777,000.00

วันที่พิมพ : 16/3/2563  11:14:58 หน้า : 3/3



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,632,750

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 710,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 10,348,268

แผนงานสาธารณสุข 56,032

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,913,640

แผนงานเคหะและชุมชน 6,458,969

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 838,340

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,340,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,439,000

แผนงานการเกษตร 180,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,860,001

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 53,777,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลกะลุวอ และโดยอนุมัติของ
นายอําเภอเมืองนราธิวาส

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 53,777,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 53,777,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารส่วนตําบลกะลุวอ
อ.เมืองนราธิวาส  จ.นราธิวาส



ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลกะลุวอปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลกะลุวอมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายรอมือลี   หะยีและ)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลกะลุวอ

อนุมัติ

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

(นายยะห์ยา   ปะนาฆอ)

ตําแหนง นายอําเภอเมืองนราธิวาส



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,829,620 2,721,900 9,551,520
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,360,520 0 2,360,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,469,100 2,721,900 7,191,000

งบดําเนินงาน 4,334,630 1,354,000 5,688,630
    ค่าตอบแทน 620,630 772,000 1,392,630

    ค่าใช้สอย 2,774,000 455,000 3,229,000

    ค่าวัสดุ 450,000 122,000 572,000

    ค่าสาธารณูปโภค 490,000 5,000 495,000

งบลงทุน 297,600 30,000 327,600
    ค่าครุภัณฑ์ 297,600 30,000 327,600

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 25,000
    รายจ่ายอื่น 25,000 0 25,000

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 40,000
    เงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลกะลุวอ
อ.เมืองนราธิวาส  จ.นราธิวาส

หน้า : 1/8



งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

                              รวม 11,526,850 4,105,900 15,632,750
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 710,000 710,000
    ค่าตอบแทน 580,000 580,000

    ค่าใช้สอย 130,000 130,000

                              รวม 710,000 710,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลกะลุวอ
อ.เมืองนราธิวาส  จ.นราธิวาส

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 1,226,100 1,150,680 0 2,376,780
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,226,100 1,150,680 0 2,376,780

งบดําเนินงาน 1,051,700 2,880,788 390,000 4,322,488
    ค่าตอบแทน 345,700 31,800 0 377,500

    ค่าใช้สอย 566,000 886,950 390,000 1,842,950

    ค่าวัสดุ 140,000 1,962,038 0 2,102,038

งบลงทุน 49,000 0 0 49,000
    ค่าครุภัณฑ์ 49,000 0 0 49,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,600,000 0 3,600,000
    เงินอุดหนุน 0 3,600,000 0 3,600,000

                              รวม 2,326,800 7,631,468 390,000 10,348,268

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลกะลุวอ
อ.เมืองนราธิวาส  จ.นราธิวาส

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 56,032 56,032
    ค่าใช้สอย 56,032 56,032

                              รวม 56,032 56,032

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลกะลุวอ
อ.เมืองนราธิวาส  จ.นราธิวาส

หน้า : 4/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,423,860 0 1,423,860
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,423,860 0 1,423,860

งบดําเนินงาน 1,076,910 310,400 1,387,310
    ค่าตอบแทน 152,910 0 152,910

    ค่าใช้สอย 634,000 310,400 944,400

    ค่าวัสดุ 290,000 0 290,000

งบลงทุน 102,470 0 102,470
    ค่าครุภัณฑ์ 102,470 0 102,470

                              รวม 2,603,240 310,400 2,913,640

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลกะลุวอ
อ.เมืองนราธิวาส  จ.นราธิวาส

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,900,860 0 0 1,900,860
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,900,860 0 0 1,900,860

งบดําเนินงาน 1,232,109 0 726,000 1,958,109
    ค่าตอบแทน 241,000 0 0 241,000

    ค่าใช้สอย 546,109 0 336,000 882,109

    ค่าวัสดุ 445,000 0 390,000 835,000

งบลงทุน 0 0 2,400,000 2,400,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 2,400,000 2,400,000

งบเงินอุดหนุน 0 200,000 0 200,000
    เงินอุดหนุน 0 200,000 0 200,000

                              รวม 3,132,969 200,000 3,126,000 6,458,969

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลกะลุวอ
อ.เมืองนราธิวาส  จ.นราธิวาส

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 280,000 520,000 800,000
    ค่าใช้สอย 280,000 520,000 800,000

งบเงินอุดหนุน 0 38,340 38,340
    เงินอุดหนุน 0 38,340 38,340

                              รวม 280,000 558,340 838,340
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 480,000 860,000 1,340,000
    ค่าใช้สอย 430,000 860,000 1,290,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000

                              รวม 480,000 860,000 1,340,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลกะลุวอ
อ.เมืองนราธิวาส  จ.นราธิวาส

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 3,439,000 3,439,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,439,000 3,439,000

                              รวม 3,439,000 3,439,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 180,000 180,000
    ค่าใช้สอย 180,000 180,000

                              รวม 180,000 180,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,860,001 11,860,001
    งบกลาง 11,860,001 11,860,001

                              รวม 11,860,001 11,860,001

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลกะลุวอ
อ.เมืองนราธิวาส  จ.นราธิวาส

หน้า : 8/8



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตําบลกะลุวอ

อ.เมืองนราธิวาส  จ.นราธิวาส

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,632,750

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 710,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 10,348,268

แผนงานสาธารณสุข 56,032

แผนงานสังคมสงเคราะห 2,913,640

แผนงานเคหะและชุมชน 6,458,969

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 838,340

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,340,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,439,000

แผนงานการเกษตร 180,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,860,001

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 53,777,000



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลกะลุวอ

อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริง
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,271,466.04 11,660,360.00 11,860,001.00

งบบุคลากร 12,506,319.00 14,482,153.00 15,253,020.00

งบดําเนินงาน 10,929,381.42 14,051,407.00 16,442,569.00

งบลงทุน 1,490,300.00 5,741,080.00 6,318,070.00

งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 25,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,035,920.00 3,330,000.00 3,878,340.00

รวมจายจากงบประมาณ 38,258,386.46 49,290,000.00 53,777,000.00

รวม 38,258,386.46 49,290,000.00 53,777,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ
อ.เมืองนราธิวาส  จ.นราธิวาส

รายรับจริง
ปี  2561

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 138,639.05 137,000.00 277,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

260,157.50 305,800.00 262,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 219,072.63 192,000.00 226,300.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 210,810.00 293,000.00 210,700.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 828,679.18 927,800.00 976,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 23,533,785.40 20,662,200.00 23,535,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23,533,785.40 20,662,200.00 23,535,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 27,937,003.00 27,700,000.00 29,265,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

27,937,003.00 27,700,000.00 29,265,000.00

รวม 52,299,467.58 49,290,000.00 53,777,000.00



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลกะลุวออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลกะลุวอจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 37,849,681.88 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 8,240,084.91 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,321,611.13 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 3 โครงการ รวม 
99,308.20 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 20,772.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 52,944,276.68 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 165,061.40 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 590,765.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 164,620.56 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 182,862.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,877,588.22 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 29,963,379.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,815,000.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 36,541,739.07 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 10,732,284.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,890,144.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,564,444.07 บาท

งบลงทุน จํานวน 737,650.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 25,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,592,217.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,815,000.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 5,358,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท


