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สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

2
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบ ริหารของเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลกะลุวอเหนืออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือจึง
ขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 36,783,814.55 บาท
1.1.2 เงินสะสม
จํานวน 14,475,136.74 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,079,350.43 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนีผ้ ูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558
(1) รายรับจริง จํานวน 47,847,129.39 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
จํานวน
301,515.91
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
จํานวน
53,231.40
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
จํานวน
114,447.50
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
จํานวน
0.00
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
จํานวน
116,744.40
หมวดรายไดจากทุน
จํานวน
0.00
หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน
22,613,548.18
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน
24,647,642.00
(2) เงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 26,069,917.00 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) รายจายจริง จํานวน 34,143,377.46 บาท ประกอบดวย
งบกลาง
จํานวน
1,194,364.00
งบบุคลากร
จํานวน
9,803,615.20
งบดําเนินงาน
จํานวน
15,883,972.12
งบลงทุน
จํานวน
1,276,506.14
งบรายจายอื่น
จํานวน
0.00
งบเงินอุดหนุน
จํานวน
5,984,920.00
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รฐั บาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 24,434,478.71
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 1,900,000.00 บาท
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2559
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
รายรับจริง ป รายรับจริง ป
2557
2558
รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บ
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
รวม

308,588.55
127,836.50
659,048.46
0.00
193,230.00
0.00
1,288,703.51

264,230.00
35,270.00
401,000.00
0.00
50,500.00
0.00
751,000.00

รายรับจริง ป
2559
294,630.00
49,190.00
401,000.00
0.00
100,500.00
0.00
845,320.00

22,025,584.68 26,109,000.00 24,389,180.00
22,025,584.68 26,109,000.00 24,389,180.00
27,598,819.00 33,184,400.00 26,813,582.00
27,598,819.00 33,184,400.00 26,813,582.00
50,913,107.19 60,044,400.00 52,048,082.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายจาย
รายจายจริงป 2557 ประมาณการ ป 2558 ประมาณการ ป 2559
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
1,214,393.00
1,407,357.00
1,759,895.00
งบบุคลากร
10,977,658.80
14,136,820.00
14,786,494.00
งบดําเนินงาน
15,969,063.69
24,879,513.00
23,308,793.00
งบลงทุน
5,984,277.72
11,514,210.00
3,922,900.00
งบรายจายอื่น
1,587,343.00
0.00
0.00
งบเงินอุดหนุน
7,949,044.02
8,106,500.00
8,270,000.00
รวมจายจากงบประมาณ
43,681,780.23
60,044,400.00
52,048,082.00
รวม
43,681,780.23
60,044,400.00
52,048,082.00

6

สวนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ของ
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

7
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ดาน

ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

15,576,820

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2,408,440

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

13,802,672

แผนงานสาธารณสุข

1,610,300

แผนงานสังคมสงเคราะห

247,500

แผนงานเคหะและชุมชน

11,244,255

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1,501,200

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3,847,000

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

50,000

ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

1,759,895
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

52,048,082
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไป

รวม

7,608,400
2,848,320
4,760,080
3,769,500
467,500
2,260,500
524,500
517,000
1,108,700
385,700
723,000
7,000
7,000
12,493,600

งานบริหารงานคลัง
2,223,820
0
2,223,820
859,400
311,400
448,000
100,000
0
0
0
0
0
0
3,083,220

รวม
9,832,220
2,848,320
6,983,900
4,628,900
778,900
2,708,500
624,500
517,000
1,108,700
385,700
723,000
7,000
7,000
15,576,820
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานปองกันภัยฝายพล
งบ
การรักษาความสงบภายใน เรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
209,740
0
เงินเดือน(ฝายประจํา)
209,740
0
งบดําเนินงาน
0
2,070,700
คาตอบแทน
0
49,300
คาใชสอย
0
1,708,400
คาวัสดุ
0
313,000
งบลงทุน
0
128,000
คาครุภัณฑ
0
128,000
รวม
209,740
2,198,700

รวม
209,740
209,740
2,070,700
49,300
1,708,400
313,000
128,000
128,000
2,408,440

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป งานระดับกอนวัยเรียน งานศึกษาไมกําหนด
งบ
เกี่ยวกับการศึกษา และประถมศึกษา
ระดับ
งบบุคลากร
868,330
236,000
0
เงินเดือน(ฝายประจํา)
868,330
236,000
0
งบดําเนินงาน
528,500
5,646,342
80,000
คาตอบแทน
139,000
65,800
0
คาใชสอย
294,500
1,779,600
80,000
คาวัสดุ
95,000
3,738,942
0
คาสาธารณูปโภค
0
62,000
0
งบลงทุน
14,000
345,500
0
คาครุภัณฑ
14,000
345,500
0
งบอุดหนุน
0
6,084,000
0
เงินอุดหนุน
0
6,084,000
0
รวม
1.410,830
12,311,842
80,000

รวม
1,104,330
1,104,330
6,254,842
204,800
2,154,100
3,833,942
62,000
359,500
359,500
6,084,000
6,084,000
13,802,672
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แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป

งานบริการสาธารณสุข

งบ
เกี่ยวกับสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
855,000
0
เงินเดือน(ฝายประจํา)
855,000
0
งบดําเนินงาน
415,000
113,000
คาตอบแทน
144,000
0
คาใชสอย
218,000
113,000
คาวัสดุ
53,000
0
งบลงทุน
15,300
0
คาครุภัณฑ
15,300
0
งบอุดหนุน
0
195,000
เงินอุดหนุน
0
195,000
รวม
1,285,300
308,000

งานศูนยบริการ
สาธารณสุข
0
0
4,000
0
0
4,000
13,000
13,000
0
0
17,000

แผนงานสังคมสงเคราะห
งาน
งบ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห
247,500
247,500
รวม
247,500

รวม
247,500
247,500
247,500

รวม
855,000
855,000
532,000
144,000
331,000
57,000
28,300
28,300
195,000
195,000
1,610,300
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แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะแลชุมชน

1,598,484
1,598,484
971,161
203,561
570,000
197,600
0
257,500
257,000
0
1,000,000
1,000,000
3,827,145

งานไฟฟาถนน
0
0
1,339,000
0
664,000
625,000
50,000
1,959,800
0
1,959,800
0
0
3,298,800

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
910,920
910,920
3,162,390
61,390
2,547,000
554,000
0
45,000
45,000
0
0
0
4,118,310

รวม
2,509,404
2,509,404
5,472,551
264,951
3,781,000
1,376,600
50,000
2,262,300
302,500
1,959,800
1,000,000
1,000,000
11,244,255

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสราง งานสงเสริมและสนับสนุน
งบ
ความเขมแข็งของชุมชน
ความเขมแข็งชุมชน
งบบุคลากร
275,800
0
เงินเดือน(ฝายประจํา)
275,800
0
งบดําเนินงาน
75,300
1,114,000
คาตอบแทน
15,300
0
คาใชสอย
60,000
1,114,000
งบลงทุน
0
36,100
คาครุภัณฑ
0
36,100
รวม
351,100
1,150,100

รวม
275,800
275,800
1,189,300
15,300
1,174,000
36,100
36,100
1,501,200
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
งบ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

1,074,000
970,000
104,000
0
0
1,074,000

1,789,000
1,789,000
0
984,000
984,000
2,773,000

แผนงานการเกษตร
งาน
งบ
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ

งานสงเสริมการเกษตร
50,000
50,000
50,000

รวม

รวม
50,000
50,000
50,000

แผนงานงบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลาง
รวม

งบกลาง
1,759,895
1,759,895
1,759,895

รวม
1,759,895
1,759,895
1,759,895

รวม
2,863,000
2,759,000
104,000
984,000
984,000
3,847,000
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25 59 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติ
ขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือและโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขอ 2. เทศบัญญัติ นี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 52,048,082 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 52,048,082 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

15,576,820

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2,408,440

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

13,802,672

แผนงานสาธารณสุข

1,610,300

แผนงานสังคมสงเคราะห

247,500

แผนงานเคหะและชุมชน

11,244,255

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1,501,200

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3,847,000

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

50,000

ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

1,759,895
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

52,048,082
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ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
งบ

ยอดรวม
รวมรายจาย

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตําบลกะลุวอเหนือปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล
ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีตําบลกะลุวอเหนือมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. 2558

(ลงนาม).................................................
(นายอัสมีรี แวเด็ง)
นายกเทศมนตรีตําบลกะลุวอเหนือ

อนุมัติ/เห็นชอบ
(ลงนาม)................................................

0
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
รายรับจริง

ประมาณการ

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ยอดตาง (%)

ป 2559

163,270.00

163,699.50

195,654.00

176,600.00

17.78 %

208,000.00

ภาษีบํารุงทองที่

45,868.76

72,393.92

79,200.55

52,630.00

0.00 %

52,630.00

ภาษีปาย

27,220.00

30,690

33,434.00

35,000.00

-2.86 %

34,000.00

236,358.76

266,783.42

308,588.55

264,230.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20.00

3,131.00

1,288.00

1,676.50

1,970.00

0.00 %

1,970.00

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิง่ ปฏิกลู

0.00

20,750.00

40,800.00

21,000.00

64.29 %

34,500.00

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย

0.00

0.00

1,190.00

1,000.00

20.00 %

1,200.00

11,800.00

9,200

3,850.00

5,000.00

0.00 %

5,000.00

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวมหมวดภาษีอากร

294,630.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
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คาปรับการผิดสัญญา

0.00

34,620.00

79,960.00

5,000.00

0.00 %

5,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

557.00

280.00

360.00

300.00

66.67 %

500.00

80,305.00

66,138.00

127,836.50

35,270.00

0.00

500.00

0.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

282,234.08

498,354.83

659,048.46

400,000.00

0.00 %

400,000.00

0.00

498,854.83

498,854.83

201,000.00

600.00

0.00

0.00

500.00

0.00 %

500.00

147,695.00

61,750.00

193,230.00

50,000.00

100.00 %

100,000.00

148,295.00

61,750.00

193,230.00

50,500.00

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ

5,934,645.90 12,755,435.11

8,586,650.71

12,752,000.00

-21.58 %

10,000,000.00

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ

3,286,101.40

5,446,006.61

5,406,194.78

5,450,000.00

-0.92 %

5,400,000.00

ภาษีสุรา

2,486,454.03

2,588,220.33

2,881,851.94

2,100,000.00

38.10 %

2,900,000.00

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

49,190.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน
คาเชาหรือบริการสถานที่
ดอกเบี้ย
รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน

401,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลน
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

100,500.00

หมวดภาษีจัดสรร
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ภาษีสรรพสามิต

4,468,777.01

5,658,517.93

3,919,889.80

4,500,000.00

4.44 %

4,700,000.00

คาภาคหลวงแร

786,070.21

1,166,292.13

987,777.39

1,100,000.00

-18.26 %

899,180.00

คาภาคหลวงปโตรเลียม

209,863.76

271,297.13

225,516.06

190,000.00

0.00 %

190,000.00

16,096.77

291,291.00

17,704.00

12,000.00 2,400.00 %

300,000.00

6,220.00

5,600.00

0.00

5,000.00 -100.00 %

0.00

0.00

0.00

0.00

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง
ภาษีจัดสรรอื่นๆ

0.00

0.00 %

รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,585,389.80 28,182,660.24 22,025,584.68 26,109,000.00

0.00
24,389,180.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค

27,976,766.00 24,464,670.00 27,598,819.00
0.00

0.00

0.00

33,184,400.00

-19.20 %

26,813,582.00

0.00

0.00 %

0.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 27,976,766.00 24,464,670.00 27,598,819.00 33,184,400.00

26,813,582.00

รวมทุกหมวด 19,050,348.56 29,076,186.25 50,913,107.19 60,044,400.00

52,048,082.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
อําเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น
52,048,082 บาท แยกเปน
รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
รวม
294,630
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จํานวน
208,000
ประมาณการตามจํานวนผูอยูในขายชําระภาษีภาษีบํารุงทองที่
จํานวน
52,630
ประมาณการตามจํานวนผูอยูในขายชําระภาษีภาษีปาย
จํานวน
34,000
ประมาณการตามจํานวนผูอยูในขายชําระภาษี
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
รวม
49,190
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
จํานวน
20
ตั้งประมาณการใหมเนื่องจากปทผี่ านมามี
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จํานวน
1,970
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิง่ ปฏิกลู
จํานวน
34,500
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
จํานวน
1,200
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณที่ผานมา
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
จํานวน
5,000
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณที่ผานมา
คาปรับการผิดสัญญา
จํานวน
5,000
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณที่ผานมา
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
จํานวน
1,000
ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จํานวน
500
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณทีผ่ านมา

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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หมวดรายไดจากทรัพยสิน
รวม
คาเชาหรือบริการสถานที่
จํานวน
ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา
ดอกเบี้ย
จํานวน
ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รวม
คาขายแบบแปลน
จํานวน
ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จํานวน
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณที่ผานมา
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณที่ผานมา
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณที่ผานมา
ภาษีสุรา
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณที่ผานมา
ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณที่ผานมา
คาภาคหลวงแร
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณที่ผานมา
คาภาคหลวงปโตรเลียม
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณทีผ่ านมา

401,000
1,000

บาท
บาท

400,000

บาท

100,500
500

บาท
บาท

100,000

บาท

รวม
จํานวน

24,389,180
10,000,000

บาท
บาท

จํานวน

5,400,000

บาท

จํานวน

2,900,000

บาท

จํานวน

4,700,000

บาท

จํานวน

899,180

บาท

จํานวน

190,000

บาท

จํานวน

300,000

บาท
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รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณที่ผานมา

รวม
จํานวน

26,813,582

บาท

26,813,582

บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
อําเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 52,048,082 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม 12,493,600 บาท

งบบุคลากร

รวม 7,608,400 บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

รวม 2,848,320 บาท
จํานวน

725,760 บาท

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร
จํานวน
สวนตําบล

207,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของผูบริหาร ไดแกนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน รอง
นายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ไดแก
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน(สํานัก
ปลัดเทศบาลฯ)
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ไดแกนายกเทศมนตรี
จํานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2คน (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

เพื่อจายเปนคาตอบแทนไดแกเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1คน ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1คน(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.) คาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาลจํานวน 1 คน จํานวน
190,080 บาท
2.) คาตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาเทศบาลจํานวน 1 คน
จํานวน 155,520 บาท

จํานวน 1,555,200 บาท
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3.) คาตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 10 คน จํานวน
1,209,600 บาท (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 4,760,080 บาท
จํานวน 2,174,980 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลในสํานักปลัดเทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

43,080 บาท

จํานวน

218,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.)ใหแกพนักงานเทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
เงินประจําตําแหนง
1.เพือ่ จายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลฯ
2. เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหปลัดเทศบาล ระดับ 8
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน 2,035,620 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนพนักงานจางใหแกพนักงานจางทีป่ ฏิบัตหิ นาที่ในสํานัก
ปลัดเทศบาล(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

288,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางใหแกพนักงาน
จางทีป่ ฏิบัติหนาที่ในสํานักปลัดเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.) คาตอบแทนการตรวจการจางทุกประเภทของคณะกรรมการตรวจการ
จางงานกอสราง เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตัง้ คารางวัลนําจับ
ผูกระทําความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบกในเขตพื้นทีเ่ ทศบาลตําบลกะลุวอ
เหนือและสถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 7 อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปตตานีคาตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตัง้ พนักงานเทศบาลให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้นทุกประเภท

รวม 3,769,500 บาท
รวม

467,500 บาท

จํานวน

240,000 บาท
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2.) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)ใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จํานวน

19,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

28,500 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาใหแกขาราชการสวน
ทองถิ่นพนักงานเทศบาลและพนักงานจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปกติและกรณีพเิ ศษเรงดวนและจําเปนตามระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาเชาบาน
เพื่อจายคาเชาบาน คาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูซอื้ บานใหมใหแก
พนักงานเทศบาลที่จําเปนตองเชาบานตามระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรีและพนักงาน
เทศบาลที่มสี ิทธิไดรบั เงินชวยเหลือ การศึกษาบุตรตามระเบียบฯ
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน
1.) คาเย็บ เขาปก หนังสือ เทศบัญญัติ แผนพัฒนาฯ และอื่นๆ คาตักสิ่ง
ปฏิกูลคาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวสาร วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ)
คาธรรมเนียม คาติดตั้งไฟฟาประกอบดวย คาปกเสาพาดสายภายนอก
สถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟารวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง
เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟาซึง่ เปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา คาจางเหมา
เดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟา การเพิ่มกําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณภายในทีส่ ํานักงานเทศบาลตําบลฯ คา
จัดทําวารสารเผยแพรขาวสาร รายงานกิจการ ปฏิทิน แผนพับตางๆ คา
สมัครเปนสมาชิกวารสาร "ทองถิ่นไทย " คาจางทําปายประชาสัมพันธตาง
ฯลฯคาติดตั้งปาย คาติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูงและคาติดตั้งเครือขาย
Wireless Area คาเชาพื้นที่เว็บไซตประชาสัมพันธขาวสาร และกิจกรรม
ของเทศบาลฯผานทางอินเตอรเน็ตคาติดตั้งประปา ประกอบดวย คาวางทอ

รวม 2,260,500 บาท
จํานวน 1,159,000 บาท
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ประปาภายนอกสถานทีร่ าชการเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดใช
บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์ของการประปา คาจางเหมาเดินทาประปา และติดตั้งอุปกรณ
เพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาซอมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ
2.) คาจางเหมาบริการตางๆ
3.) โครงการจางเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัตงิ านตามภารกิจของสํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 1,116,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา
83)
4.) คาใชจายตามโครงการจางนักเรียนนักศึกษาทํางานในชวงปดภาค
เรียนหรือวันหยุดราชการ จํานวน 20,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนา
สามป หนา 40) (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจายเปน
1.) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จํานวน 19,000 บาท
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่ง
รวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จายเปนคาอาหาร คาเครือ่ งดื่ม คา
ของขวัญ คาพิมพเอกสารคาใชจายที่เกี่ยวเนือ่ งในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
คาบริการดวยและคาใชจายอื่นซึง่ จําเปนตองจายทีเ่ กี่ยวกับการรับรอง
2.) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ จํานวน 9,500 บาท
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือ
คณะกรรมการ/อนุกรรมการที่ไดรบั แตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จายเปนคาอาหารเครื่องดื่มตางๆ
เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น ซึ่งจําเปนที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุม ทั้งนี้ไหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่นๆ และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของซึง่ เขารวมประชุม

จํานวน

123,500 บาท
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3.) คาใชจายตามโครงการับเสด็จฯ ประจําป พ.ศ.2559
จํานวน 95,000 บาท
เพื่อจายเปน คาจัดทําซุม เตรียมรับเสด็จฯ คาจางจัดทําปายทรงพระ
เจริญ คาธงชาติและธงประจําพระองคตางๆ คาเสาธง คาจางแรงงานของ
ประชาชนภายในทองถิ่นเพือ่ ปกธง ติดตั้งปายทรงพระเจริญ พรอมเก็บให
เรียบรอยหลังจากจากเสร็จสิ้นโครงการตลอดจนดูแลรักษาความสะอาด
เสนทางเสด็จฯ และคาใชจายอื่นๆทีเ่ กี่ยวของ ฯลฯ(บรรจุในแผนพัฒนาสาม
ป หนา 62) (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาใชจายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่

จํานวน

47,500 บาท

จํานวน

19,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆในการจัดทําโครงการเทศบาลเคลือ่ นที่ใน
ตําบลกะลุวอเหนือ เชนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดืม่ คา
เชาเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ คาเชาสถานที่ คาพาหนะ คาวัสดุและ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 50)
(สํานักปลัดเทศบาล)
คาใชจายตามโครงการปรองดองสมานฉันทสรางความสุขในชุมชน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผูนํา
ศาสนา ผูนําชุมชน นักการเมืองการ และหนวยงานราชการอื่นในพื้นที่ จาย
เปนคาอาหารและเครือ่ งดื่ม คาอาหารวาง คาเชาที่พักคาจางเหมา
ยานพาหนะ คาเชาเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ
คาของที่ระลึก คาตอบแทนวิทยากรและคาใชจายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วของ ฯลฯ
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ ที่ มท 0214./
ว1234 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 49)
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาใชจายตามโครงการวันเทศบาล
เพื่อจายเปนคาโครงการวันเทศบาล คาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน
และเครือ่ งดื่ม คาวัสดุอปุ กรณ คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป หนา 94) (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
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คาใชจายตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ

จํานวน

350,000 บาท

จํานวน

9,500 บาท

จํานวน

28,500 บาท

จํานวน

9,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาลฯ ขาราชการสวนทองถิ่น พนักงานจาง จาย
เปนคาอาหารและเครือ่ งดื่ม คาอาหารวาง คาเชาที่พักคาจางเหมา
ยานพาหนะ คาเชาเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ
คาของที่ระลึกคาตอบแทนวิทยากรและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 65)(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ
เพื่อจายเปน คาใชจายตางๆในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวัน
สําคัญตางๆ เชน วันปยมหาราช ฯลฯ โดยจายเปนคาจัดเตรียมและตกแตง
สถานที่ คาดอกไม ธูป เทียน คาพานพุมถวายสักการะ พวงมาลา คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุและคาใชจายอื่นๆทีเ่ กี่ยวของ ฯลฯ(บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป หนา 62) (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาใชจายในการจัดทําโครงการเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล
เพื่อจายเปน คาใชจายตางๆในการจัดทําโครงการเวทีประชาคมหมูบาน/
ตําบลในตําบลกะลุวอเหนือ เชนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่องดืม่ คาเชาเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ คาเชาสถานที่ คาพาหนะ
คาวัสดุและคาใชจายอื่นๆทีเ่ กี่ยวของ ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา
50)(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดทํา
ทบทวนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน
เพื่อจายเปน คาใชจายตางๆในการสงเสริม สนับสนุน กระบวนการจัดทํา
ทบทวน ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน เชน คาวิทยากร คาเครื่องดืม่
เอกสารคาวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553(บรรจุ
ในแผนพัฒนาสามป หนา 50)(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน

237,000 บาท

จํานวน

157,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

524,500 บาท

จํานวน

190,000 บาท

จํานวน

19,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาลงทะเบียนตางๆ
- คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศ
ยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจาย
อื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปประชุมอบรมสัมนาของคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจาง และบุคคลภายนอกที่
ไดรับคําสั่งจากนายกเทศมนตรี (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาใชจายในการเลือกตั้ง
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซอมสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี เชน คาแบบพิมพตางๆ คาวัสดุและอุปกรณ
คาอาหารและเครือ่ งดื่มและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ รายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891./ว4856 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2553(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 50)(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปน
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนตสวนกลาง สังกัดสํานัก
ปลัด รถจักรยานยนตสวนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตาง ๆ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาซื้อหรือจางทําวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ดินสอ
คาถายเอกสาร คาปายปดประกาศ ตูรับความคิดเห็น ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปน คาซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ไมถูพื้น
ถวยชาม ถังขยะ ฯลฯ(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
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วัสดุกอสราง

จํานวน

19,000 บาท

จํานวน

19,000 บาท

จํานวน

230,000 บาท

จํานวน

9,500 บาท

จํานวน

38,000 บาท

รวม

517,000 บาท

จํานวน

380,000 บาท

จํานวน

19,000 บาท

จํานวน

14,000 บาท

จํานวน

9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ ปูนซีเมนต ทราย
ยางมะตอย สี คอน เลื่อย คีม ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปน คาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล
น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบนซิน ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาสมัครเปนสมาชิกวารสารตางๆ คาซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร เชน กระดาษเขียน โปสเตอร พูกันและสี ฟลม รูปสีหรือขาวดําที่ได
จากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับ
ผงหมึก กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
เพื่อจายเปนคาไฟฟา สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบล หอกระจายขาว วน
อุทยานแหงชาติอาวมะนาว (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
เพื่อจายเปนคาไฟฟา สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบล(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาบริการโทรศัพท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ คาเชาเลข
หมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาภายในการติดตอราชการ สําหรับสํานักงาน
เทศบาลตําบล (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาบริการไปรษณีย
เพื่อจายเปนคาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู
ไปรษณีย ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จํานวน

95,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรภาพหรือโทรสาร (FACSIMILE) คาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชระบบอินเตอรเน็ต (INTERNET) และคาสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาลฯ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวม 1,108,700 บาท
รวม

385,700 บาท

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

1,500 บาท

จํานวน

7,500 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อเกาอี้โพลีขาเหล็กเหลี่ยม (มีเลชเชอร) จํานวน 100 ตัว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้โพลีขาเหล็กเหลี่ยม (มีเลชเชอร) โดยจัดซื้อใน
ราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เพื่อใหไดของที่มีคุณภาพดี
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (ซึ่งเทศบาล
ตําบลกะลุวอเหนือมีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในสํานักปลัดเทศบาลฯ)
(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 74)
คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สําสํานักงาน (หนัง) โดยจัดซือ้ ในราคาทองถิ่น
หรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เพื่อใหไดของที่มีคุณภาพดี เนื่องจากเปน
ครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (ซึ่งเทศบาลตําบลกะลุวอ
เหนือมีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในสํานักปลัดเทศบาลฯ) (บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป หนา 72)
คาจัดซื้อเกาอี้สําหรับนักบริหารงาน จํานวน 1 ตัว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สําหรับนักบริหารงาน (หนัง) โดยจัดซื้อในราคา
ทองถิ่นหรือราคาที่จัดซือ้ ไดอยางประหยัด เพื่อใหไดของที่มคี ุณภาพดี
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (ซึ่งเทศบาล
ตําบลกะลุวอเหนือมีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในสํานักปลัดเทศบาลฯ)
(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 68)
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คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว – ดํา) ความเร็ว 20 แผน
ตอนาที จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเปนเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว – ดํา
1.ขนาดที่กําหนดเปนขนาดความเร็วขั้นต่ํา
2.เปนระบบมัลติฟงกชั่น
3.เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดผง ยอ – ขยายได
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีนาคม 2558(ซึ่งเทศบาลตําบลกะลุ
วอเหนือ มีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในสํานักปลัดเทศบาลฯ) (บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป หนา 69)
คาจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

5,900 บาท

จํานวน

5,400 บาท

จํานวน

4,900 บาท

จํานวน

4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ โตะรับแขก โดยจัดซือ้ ในราคาทองถิ่นหรือราคาที่
จัดซื้อไดอยางประหยัด เพื่อใหไดของทีม่ ีคุณภาพดี เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไม
มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(ซึ่งเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือมีความ
จําเปนตองซือ้ สําหรับใชในสํานักปลัดเทศบาลฯ)(บรรจุในแผนพัฒนาสามป
หนา 72)
คาจัดซื้อชุดรับแขกเขามุมชุดกลาง (หนัง) จํานวน 1 ชุด
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดรับแขกเขามุมชุดกลาง (หนัง) โดยจัดซื้อในราคา
ทองถิ่นหรือราคาที่จัดซือ้ ไดอยางประหยัด เพื่อใหไดของที่มคี ุณภาพดี
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (ซึ่งเทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ มีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในสํานักปลัดเทศบาลฯ)(บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป หนา 72)
คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกทรงสูงไมนอยกวา 3 ฟุต จํานวน 1 ตู
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบ านเลื่อนกระจกทรงสูง ไมนอยกวา 3 ฟุต โดย
จัดซื้อในราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เพือ่ ใหไดของที่มี
คุณภาพดี เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (ซึ่ง
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในสํานัก
ปลัดเทศบาลฯ)(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 67)
คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกไมนอยกวา 4 ฟุต จํานวน 1 ตู
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบ านเลื่อนกระจก ไมนอยกวา 4 ฟุต โดยจัดซื้อใน
ราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เพื่อใหไดของที่มีคุณภาพดี
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (ซึ่งเทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ มีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในสํานักปลัดเทศบาลฯ)(บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป หนา 69)
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คาจัดซื้อตูรวม 1 บาน 4 ลิ้นชัก ไมนอยกวา 4 ฟุต จํานวน 1 ตู

จํานวน

4,900 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

19,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูรวม 1 บาน 4 ลิ้นชัก ไมนอยกวา 4 ฟุต โดยจัดซื้อ
ในราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เพื่อใหไดของที่มีคุณภาพดี
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (ซึ่งเทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ มีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในสํานักปลัดเทศบาลฯ)(บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป หนา 68)
คาจัดซื้อโตะสําหรับนักบริหารงาน จํานวน 1 ตัว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน (เหล็ก) ไมนอยกวา 5 ฟุต โดยจัดซื้อใน
ราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เพื่อใหไดของที่มีคุณภาพดี
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (ซึ่งเทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือมีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในสํานักปลัดเทศบาลฯ) (บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป หนา 67)
ครุภัณฑงานบานงานครัว
คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ เครือ่ งตัดหญา แบบขอแข็ง
1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
4) พรอมใบมีด
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีนาคม 2558 (ซึ่งเทศบาลตําบลกะลุ
วอเหนือ มีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในสํานักปลัดเทศบาลฯ) (บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป หนา 73)
คาจัดซื้อถังแชน้ําแข็ง จํานวน 2 ถัง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังแชน้ําแข็ง ขนาดความจุไมนอยกวา 200 ลิตร มีรู
น้ําทิ้ง โดยจัดซือ้ ในราคาทองถิ่นหรือราคาทีจ่ ัดซื้อไดอยางประหยัด เพื่อใหได
ของที่มีคุณภาพดี เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
(ซึ่งเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในสํานัก
ปลัดเทศบาลฯ) (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 73)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน

21,000 บาท

จํานวน

3,100 บาท

มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มจี ํานวนแกนหลักรวม (Compute core) จํานวนไมนอยกวา
10 แกน (10 core) ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.7
GHz หรือ
2) ในกรณีที่มีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2
core)และมีหนวยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไมนอยกวา
4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.7 GHz หรือ
3) ในกรณีที่มีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2
core) และมีหนวยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไมนอยกวา
3 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.7 GHz
- มีหนวยความจําหลัก(RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB
จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2558(ซึ่งเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มีความจําเปนตอง
ซื้อสําหรับใชในสํานักปลัดเทศบาลฯ)(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 72)
คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
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จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 (ซึ่งเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มีความจําเปนตอง
ซื้อสําหรับใชในสํานักปลัดเทศบาลฯ)(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 68)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

จํานวน 100,000 บาท

- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน อาคารสํานักงาน
เทศบาลอาคารหอประชุมธรรมาภิบาล โรงจอดรถ ฯลฯ (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง) (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม 723,000 บาท

อาคารตาง ๆ
โครงการปรับปรุงที่จอดรถเปนอาคารสํานักงานกองชาง

จํานวน 723,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการปรับปรุงที่จอดรถเปนอาคารสํานักงานกองชาง
ขนาด 8.00 x 12.00 เมตร จํานวน 1 หลัง ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 73)
งบเงินอุดหนุน

รวม

7,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

7,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนโครงการจัดทําเรือแหเรือบุปผชาติ ประจําป 2559 เพื่อทําการ
แหหนาพระที่นั่ง
เพื่อจายเปนคาใชจายในการตกแตงเรือบุปผชาติ เพื่อทําการแหหนาพระที่
นั่ง (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 62)(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 3,083,220 บาท
รวม 2,223,820 บาท
รวม 2,223,820 บาท
จํานวน 1,722,940 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลในกองคลัง พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน (กองคลัง)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิม่ พิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)ใหแกพนักงานเทศบาล
เปนเงิน 36,000 บาท (กองคลัง)
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผอ.กองคลัง (กองคลัง)
คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน 386,880 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางใหแกพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ใน
กองคลัง (กองคลัง)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทีป่ ฏิบัติ
หนาที่ในกองคลัง 36,000 บาท (กองคลัง)
งบดําเนินงาน

รวม 859,400 บาท

คาตอบแทน

รวม 311,400 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

45,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาลเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ประจําป พ.ศ. 2559 (กองคลัง)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางทีป่ ฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือกรณีพเิ ศษใน
กรณีเรงดวนและจําเปนตามระเบียบฯ (กองคลัง)
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คาเชาบาน

จํานวน 242,400 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อ หรือคาผอนชําระเงินกูซ ื้อบานใหแก
พนักงานเทศบาลที่จําเปนตองเชาบานและมีสิทธิไดรบั เงินคาเชาบานตาม
ระเบียบฯ (กองคลัง)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

4,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลที่มสี ิทธิ
ไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ (กองคลัง)
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน
1. คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ รวมถึงเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
2. คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขางทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ
3. คาธรรมเนียมตาง ๆ
4. คาเบี้ยประกัน
5. คาจางเหมาบริการ
6. คาระวางบรรทุก
7. คาธรรมเนียมตาง ๆ
8. คาติดตั้งโทรศัพท
9. คาจางทําปายประชาสัมพันธตาง ๆ
10. คาติดตั้งปาย
11. คาใชจายตามโครงการจางนักเรียนนักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียน
หรือวันหยุดราชการ จํานวน 20,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาสามป
หนา 39)
12. คาจางเหมาบริการอื่น ๆ
13.โครงการจางเหมาแรงงานเพือ่ ปฏิบัตงิ านตามภารกิจของกองคลัง
จํานวน 84,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 83) (กองคลัง)

รวม 448,000 บาท
จํานวน 135,000 บาท
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จํานวน

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการตาง ๆ
ที่ไดรับแตงตัง้ ตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ อื่นกับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน จายเปนคาอาหารเครื่องดืม่ ตาง ๆ เครื่องใชในการประชุม ทั้งนี้ให
รวมถึงผูเ ขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึง่ เขารวมประชุม
(กองคลัง)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายตามโครงการปรับปรุงการจัดทําแผนที่ภาษี

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสํารวจภาษี และคาใชจายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 82) (กองคลัง)
คาใชจายตามโครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรดานการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (e-laas)

จํานวน

60,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรดานการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (e-laas) (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 65) กองคลัง
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ ัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
คาลงทะเบียนตาง ๆ (กองคลัง)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชนโตะ เครื่องคอมพิวเตอร แอร
ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชน วัสดุตาง ๆ ฯลฯ
(กองคลัง)

จํานวน

20,000 บาท
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คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม 100,000 บาท
จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานเชนกระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ คาถาย
เอกสารฯลฯ (กองคลัง)
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชนแผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผง
หมึก กระดาษตอเนื่องฯลฯ (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 209,740 บาท
รวม 209,740 บาท
รวม 209,740 บาท
จํานวน 206,980 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลในสํานักปลัดเทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

2,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิม่ สําหรับการสูร บ(พ.ส.ร.)ใหแกพนักงานเทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

รวม 2,198,700 บาท
รวม 2,070,700 บาท
รวม

49,300 บาท

จํานวน

8,100 บาท

จํานวน

4,700 บาท

จํานวน

27,000 บาท

จํานวน

9,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพเิ ศษสําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)ใหแกพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาใหแกขา ราชการสวน
ทองถิ่นพนักงานเทศบาลและพนักงานจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
และกรณีพเิ ศษเรงดวนและจําเปนตามระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาเชาบาน
เพื่อจายคาเชาบาน คาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูซ ื้อบานใหมใหแก
พนักงานเทศบาลที่จําเปนตองเชาบานตามระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล

ที่มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
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คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวม 1,708,400 บาท
จํานวน 1,436,400 บาท

เพื่อจายเปน
1.โครงการเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 1,400,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 83)
2.คาจางเหมาบริการอื่นๆ
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ

จํานวน

28,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเตรียมในการจัดตัง้ จุดตรวจ
คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป หนา 51) (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาใชจายตามโครงการฝกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.)

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมหรือทบทวนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยและพัฒนาศักยภาพใหกบั พนักงานเทศบาลและสมาชิก อปพร.
คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนวิทยากรฝกปฏิบัติ คาอาหาร คาเชาเครื่อง
ขยายเสียงพรอมอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดืม่ คาวัสดุสํานักงาน คา
ชุดฝกทบทวน คาตกแตงสถานที่ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาปายประชาสัมพันธ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 52)
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพื่อจายเปน
1. คาลงทะเบียนตางๆ
2. คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายอื่นๆใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปประชุมอบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล
พนักงานจาง สมาชิก อปพร.ทีมกูชีพกูภัย และบุคคลภายนอกที่ไดรับคําสั่ง
จากนายกเทศมนตรี (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

47,000 บาท

40
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

47,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน รถดับเพลิง รถกูชีพ รถน้ํา สังกัด
สํานักปลัด เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตาง ๆ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาวัสดุ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ

รวม 313,000 บาท
จํานวน

38,000 บาท

จํานวน

28,000 บาท

เพื่อจายเปน คาซื้อวัสดุอปุ กรณไฟฟาและวิทยุ เชน โคมไฟ สายไฟฟา ฟวส
หลอดไฟฟา ฯลฯ สํานักปลัดเทศบาลฯ)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

จํานวน 237,000 บาท

เพื่อจายเปน คาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล
น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบนซิน ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

จํานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ เชน คาเติมออกซิเจนชวยหายใจ สารเคมีเครื่อง
ดับเพลิง ยาและเวชภัณฑอื่น ๆ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวม 128,000 บาท
รวม 128,000 บาท

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
คาจัดซื้อถังออกซิเจน ขนาดไมนอยกวา 1.5 คิว พรอมอุปกรณ
จํานวน 1 ชุด
เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ ถังออกซิเจน ขนาดไมนอยกวา 1.5 คิว พรอมอุปกรณ
โดยจัดซื้อในราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เพื่อใหไดของทีม่ ี
คุณภาพดี เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(ซึ่ง
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในสํานัก
ปลัดเทศบาลฯ)(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 70)

จํานวน

6,000 บาท
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ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
คาจัดซื้อสายดับเพลิง ขนาด 1.5 ยาว 20 เมตร จํานวน 3 เสน

จํานวน

28,500 บาท

จํานวน

33,000 บาท

จํานวน

32,000 บาท

จํานวน

28,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายดับเพลิง ขนาด 1.5 ยาว 20 เมตร ขอตอ
ทองเหลือง(จัดซือ้ ในราคาทองถิ่นหรือราคาทีจ่ ัดซื้อไดอยางประหยัด เพื่อให
ไดของที่มีคุณภาพดี เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 69) (สํานักปลัดเทศบาล)
คาจัดซื้อสายดับเพลิง ขนาด 2.5 ยาว 20 เมตร จํานวน 3 เสน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายดับเพลิง ขนาด 2.5 ยาว 20 เมตร ขอตอ
ทองเหลือง(จัดซือ้ ในราคาทองถิ่นหรือราคาทีจ่ ัดซื้อไดอยางประหยัด เพื่อให
ไดของที่มีคุณภาพดี เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 70) (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง แบบดามปน จํานวน 1 หัว
เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ หัวฉีดน้ําดับเพลิง แบบดามปน ใชฉีดน้ําเปนลํา
ตรงหรือปรับฉีดเปนฝอยและมานน้ําได โดยจัดซือ้ ในราคาทองถิ่นหรือราคา
ที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เพื่อใหไดของที่มีคุณภาพดี เนื่องจากเปนครุภัณฑ
ที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (ซึ่งเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มี
ความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในสํานักปลัดเทศบาลฯ)(บรรจุในแผนพัฒนา
สามป หนา 70)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซงึ่ ไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 1,410,830 บาท
รวม

868,330 บาท

รวม

868,330 บาท

จํานวน

600,000 บาท

จํานวน

45,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

139,330 บาท

จํานวน

64,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(กองการศึกษาฯ)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
1. เงินเพิม่ คาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล
2. เงินพิเศษสําหรับการสูร บ (พ.ส.ร.) ใหแกพนักงานเทศบาล
(กองการศึกษาฯ)
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนคาประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา
(กองการศึกษาฯ)
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงานในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(กองการศึกษาฯ)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน

รวม

528,500 บาท

คาตอบแทน

รวม

139,000 บาท

จํานวน

34,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

76,000 บาท

จํานวน

19,000 บาท

รวม

294,500 บาท

จํานวน

190,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
1. เพื่อจายเปนคาตอบแทนตรวจการจางทุกประเภทของ
คณะกรรมการตรวจการจาง งานกอสราง เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการ
เลือกตั้ง คาตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเปน
พนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นทุกประเภท
จํานวน 19,000 บาท
2. เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานทองถิ่นเปน
กรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง จํานวน 15,000 บาท
(กองการศึกษาฯ)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางทีป่ ฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปกติหรือกรณีเรงดวนและจําเปนตามระเบียบ (กองการศึกษาฯ)
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อและคาผอนชําระเงินกูซ ื้อบาน
ใหแกพนักงานเทศบาลทีจ่ ะเปนตองเชาและชําระเงินกูทมี่ ีสทิ ธิ
ไดรับเงินตามระเบียบคาเชาบาน (กองการศึกษาฯ)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิไดรบั เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ (กองการศึกษาฯ)
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ ถายเอกสารรวมถึง
เอกสารตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของฯลฯ
- คาจัดทําวารสารแผนพับตาง ๆ ฯลฯ
- คาจางจัดทําปายประชาสัมพันธตาง ๆ(กองการศึกษาฯ)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จํานวน

19,000 บาท

จํานวน

76,000 บาท

จํานวน

9,500 บาท

รวม

95,000 บาท

จํานวน

47,500 บาท

จํานวน

9,500 บาท

จํานวน

38,000 บาท

- คาใชจายในการตอนรับบุคคลหรือคณะนิเทศงาน ตรวจงาน
ตรวจเยี่ยม จายเปนคาอาหารเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสารและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
เพื่อเปนคาใชจายในการลงทะเบียนอบรมและสัมมนาตาง ๆ
เปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
(กองการศึกษาฯ)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เปนตน (กองการศึกษาฯ)
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ เครื่องเขียน แฟม ดินสอ
และคาอุปกรณสํานักงาน ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน สี แผนปาย ฟลม
ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก กระดาษตอเนื่อง
คาโปรแกรมคอมพิวเตอร และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

รวม

14,000 บาท

รวม

14,000 บาท

จํานวน

14,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ เปนตน (กองการศึกษาฯ)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
คาตอบแทนพนักงานจาง

รวม 12,311,842 บาท
รวม

236,000 บาท

รวม

236,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง (กองการศึกษาฯ)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
1. เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
(กองการศึกษาฯ)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

รวม 5,646,342 บาท
รวม

65,800 บาท

จํานวน

65,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง (กองการศึกษาฯ)
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- เพื่อเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ ถายเอกสาร รวมถึงเอกสารตาง
ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- คาจัดทําวารสาร แผนพับตาง ๆ ฯลฯ
- คาจางจัดทําปายประชาสัมพันธตาง ๆ ฯลฯ
- คาใชจายตามโครงการจางเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัตงิ านตามภารกิจของ

รวม 1,779,600 บาท
จํานวน

329,900 บาท
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กองการศึกษา จํานวน 252,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาสามป
หนา 83) (กองการศึกษาฯ)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาจางประกอบอาหารกลางวันใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในสังกัด
เทศบาลฯ

จํานวน 1,187,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจางประกอบอาหารกลางวันใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
อยูในสังกัดเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ จํานวน 280 วัน เด็กจํานวน
ทั้งหมด 212 คน คิดเปนเงิน 1,187,200.-บาท (บรรจุในแผนพัฒนาสามป
หนา 39) (กองการศึกษาฯ)
คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลกะลุวอเหนือ

จํานวน

66,500 บาท

จํานวน

38,000 บาท

จํานวน

38,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก /ผูดูแลเด็กในสังกัด
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 66)
(กองการศึกษา)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
เพื่อเปนคาใชจายในการลงทะเบียนอบรม สัมมนาตาง ๆ คาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง (กองการศึกษาฯ)
โครงการแขงขันกีฬาสีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬาสีของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ๓ ศูนย
คาของรางวัล คาปายประชาสัมพันธฯ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ คา
เชาเวทีแสดงกิจกรรมของเด็ก คาเชาเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป
หนา 44) (กองการศึกษาฯ)
โครงการสงเสริมกิจกรรมดานการศึกษา
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมดานการศึกษาและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป
หนา 39) (กองการศึกษาฯ)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม 3,738,942 บาท
จํานวน

18,000 บาท

จํานวน

13,500 บาท

จํานวน

42,750 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ เครื่องเขียน แฟม ดินสอ
และคาอุปกรณสํานักงาน ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา
โคม ฟวส สายไฟฟา และวัสดุอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับไฟฟา ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด
ไมถูพื้น แปรงตาง ๆ และวัสดุอื่น ๆทีเ่ กี่ยวกับงานบานงานครัว ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)
คาอาหารเสริม (นม)
- คาอาหารเสริม (นม) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในสังกัดจํานวน
280 วัน เด็กเล็กทั้งหมด 212 คน จํานวนเงิน 437,483.20 บาท (บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป หนา 41)
- คาสมทบอาหารเสิรม (นม) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กทีอ่ ยูในสังกัด
จํานวน 26,712 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 40)
- คาอาหารเสริม (นม) ใหแกโรงเรียนสังกัดสํานักงาน สพฐ.ในพื้นที่
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ จํานวน 8 โรง ใหเด็กอนุบาล และเด็กนักเรียน
ป.1-ป.6 จํานวนเด็กทัง้ หมด 1,521 คน จํานวน 2,914,540.20 บาท
(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 40)
- คาสมทบอาหารเสริม (นม) ใหแกโรงเรียนสังกัดสํานักงาน สพฐ.ใน
พื้นที่เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ จํานวน ๘ โรง ใหเด็กอนุบาลและเด็ก
นักเรียน ป.1-ป.6 จํานวนเด็กทัง้ หมด 1,521 คน จํานวน 177,957 บาท
(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 41) (กองการศึกษาฯ)

จํานวน 3,604,692 บาท

48
วัสดุกอสราง

จํานวน

33,500 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

2,500 บาท

จํานวน

19,000 บาท

รวม

62,000 บาท

จํานวน

34,000 บาท

จํานวน

23,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซือ้ วัสดุกอสราง เชนไม สี ทราย และ
วัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุกอสราง ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ เชน ถาน
น้ํามันกาด แกสหุงตม และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เชน แอลกอฮอล เวชภัณฑทางการแพทย สําลีและผาพันแผล และ
วัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรหรือการแพทย ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก
โปรแกรมคอมพิวเตอร และวัสดุอื่น ๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
เพื่อจายเปนคาไฟฟาและคาไฟฟาประปาสําหรับศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ (ศพด.บางมะนาว.ศพด.สิรินธร
และศพด.เขาตันหยง) (กองการศึกษาฯ)
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางมะนาว
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสิรินธรและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขาตันหยง
(กองการศึกษาฯ)
คาบริการโทรศัพท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพท คาเชา คาบํารุงรักษาในการติดตอราชการ
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
บางมะนาว, สิรินธร และเขาตันหยง (กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวม

345,500 บาท

รวม

345,500 บาท

จํานวน

28,500 บาท

จํานวน

37,600 บาท

จํานวน

110,900 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อตูลอคเกอร จํานวน 3 ชุด
เพื่อเปนคาจัดซื้อตูเ ก็บเอกสาร(ตูลอ คเกอร)เพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.สิรินธร,ศพด.บานเขาตันหยงและศพด.บานบางมะนาว) จํานวน
3 ชุด โดยจัดซื้อในราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซือ้ ไดอยางประหยัด เพื่อให
ไดของที่มีคุณภาพดี เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ (ซึ่งเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือมีความจําเปนตองซือ้ สําหรับใชใน
กองการศึกษา)(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 78)
คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 4 ชุด
เพื่อเปนคาจัดซือ้ ตูเหล็กเก็บเอกสารประจําศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก (ศพด.
บานเขาตันหยงศพด.บานบางมะนาวและศพด.สิรินธร) จํานวน 4 ชุด โดย
จัดซื้อในราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เพือ่ ใหไดของที่มี
คุณภาพดี เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (ซึ่ง
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือมีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในกอง
การศึกษา)(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 77 )
ครุภัณฑการศึกษา
คาจัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลนสนามใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ (ศพด.บานเขาตันหยง,ศพด.บานบาง
มะนาวและศพด.สิรินธร) จํานวน 6 รายการ ประกอบดวยดังนี้
1. ชิงชาคูหูกับยีราฟ 2 ที่นั่ง ขนาดไมนอยกวา 125 x 84 x 120 ซม.
จํานวน 8 ชุด เปนเงิน 60,000 บาท
2. บอบอลไมระแนง 2 สี พลาสติก ขนาดไมนอยกวา 2 ตรม.สูง 58 ซม.
จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 8,500 บาท
3. โยกเยกยีราฟหรรษา พลาสติก ขนาดไมนอยกวา 70 x 29 x 50 ซม.
จํานวน 2 ชุด เปนเงิน 5,200 บาท
4. โยกเยกชางนอยหรรษา พลาสติก ขนาดไมนอยกวา 70 x 29 x 40
ซม.จํานวน 2 ชุด เปนเงิน 5,200 บาท
5. กระดาษลื่นกระตายจอมกวนขอชูด พลาสติก ขนาดไมนอยกวา
120 x 80 x 49 ซม.จํานวน 2 ชุด เปนเงิน 23,000 บาท
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6. ไมกระดกคูหูชางนอย พลาสติก ขนาดไมนอยกวา 150 x 30 x 60
ซม.จํานวน 2 ชุด เปนเงิน 9,000 บาท
โดยจัดซื้อในราคาทองถิ่นหรือราคาทีจ่ ัดซื้อไดอยางประหยัด เพื่อใหได
ของที่มีคุณภาพดี เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ (ซึ่งเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือมีความจําเปนตองซือ้ สําหรับใชใน
กองการศึกษา)(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 76)
ครุภัณฑงานบานงานครัว
คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 3 เครื่อง

จํานวน

28,500 บาท

จํานวน

140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง
1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
4) พรอมใบมีด
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีนาคม 2558 (ซึ่งเทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ มีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในกองการศึกษา) (บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป หนา 78)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เพื่อเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิง่ กอสราง
เชน อาคารรั้ว และครุภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งกอสราง เปนตน
ฯลฯ (กองการศึกษา)
งบเงินอุดหนุน

รวม 6,084,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 6,084,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
- โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานบางมะนาว จํานวน 200 วัน
จํานวน 884,000 บาท
- โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานคาย จํานวน 200 วัน จํานวน
1,248,000 บาท
- โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานเปล จํานวน 200 วัน จํานวน
300,000 บาท

จํานวน 6,084,000 บาท
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- โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153
จํานวน 200 วัน จํานวน 860,000 บาท
- โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 จํานวน 200 วัน
จํานวน 932,000 บาท
- โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหัวเขา จํานวน 200 วัน
จํานวน 692,000 บาท
- โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานปูลากาปะ จํานวน 200 วัน
จํานวน 436,000 บาท
- โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานโคกสยา จํานวน 200 วัน
จํานวน 732,000 บาท
(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 39) (กองการศึกษา)
งานศึกษาไมกําหนดระดับ

รวม

80,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

80,000 บาท

คาใชสอย

รวม

80,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- โครงการสนับสนุนสงเสริมนักเรียน นักศึกษาทํางานระหวางปดภาคเรียน
(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 40 ) (กองการศึกษาฯ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 1,285,300 บาท
รวม 855,000 บาท
รวม 855,000 บาท
จํานวน 739,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม จํานวน 4 อัตรา พรอมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
(กองสาธารณสุขฯ)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

74,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิม่ พิเศษสําหรับการสูร บ (พ.ส.ร.) ใหแกพนักงาน
เทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแกผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม (กองสาธารณสุขฯ)
งบดําเนินงาน

รวม 415,000 บาท

คาตอบแทน

รวม 144,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน

34,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปน
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)พ.ศ.2559 (กองสาธารณสุขฯ)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือกรณีพเิ ศษ
ในกรณีเรงดวนและจําเปนตามระเบียบฯ(กองสาธารณสุขฯ)
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อ หรือคาผอนชําระเงินกู ซื้อบานใหแก
พนักงานเทศบาลที่จําเปนตองเชาบานและมีสิทธิไดรบั เงินคาเชาบานตาม
ระเบียบฯ(กองสาธารณสุขฯ)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลทีม่ ีสทิ ธิ
ไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ(กองสาธารณสุขฯ)
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวม 218,000 บาท
จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ รวมถึงเอกสารตางๆทีเ่ กี่ยวของฯลฯ
- คาโฆษณาและเผยแพร
- คาธรรมเนียม คาขนสง และคาลงทะเบียนตางๆ
- คาจางเหมาบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ
- คาจางทําปายประชาสัมพันธตาง ๆ ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการอื่น
- คาใชจายตามโครงการจางนักเรียนนักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการ จํานวน 20,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาสามปหนา 39)
- คาใชจายตามโครงการจางเหมาแรงงานปฏิบัติหนาที่ของกองสาธารณสุขฯ
จํานวน 72,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาสามปหนา 83)
(กองสาธารณสุขฯ)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
เพื่อจายเปน
1. คาลงทะเบียนตางๆ
2. คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายอื่นๆ ใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปประชุมอบรมสัมนาของพนักงานเทศบาล
พนักงานจาง (กองสาธารณสุขฯ)

จํานวน

70,000 บาท
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

38,000 บาท

รวม

53,000 บาท

จํานวน

23,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

15,300 บาท

รวม

15,300 บาท

จํานวน

4,900 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพือ่ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
เพื่อจายเปน
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน รถบรรทุกขยะ รถดูดสิ่งปฏิกลู
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชน วัสดุตาง ๆ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาซือ้ วัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ คา
ถายเอกสาร ฯลฯ(กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ วัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน แปรง ไมกวาด
ผงซักฟอก ถวยชาม และอื่นๆ ฯลฯ(กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน สี แผนปาย ฟลม ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับ
ผงหมึก กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ(กองสาธารณสุขฯ)
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อเกาอี้สําหรับนักบริหารงาน จํานวน 1 ตัว
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเกาอี้ (หนัง) สําหรับนักบริหารงาน โดยจัดซื้อในราคา
ทองถิ่นหรือราคาที่จัดซือ้ ไดอยางประหยัด เพื่อใหไดของที่มคี ุณภาพดี
(เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 2558 ซึ่งมี
ความจําเปนตองจัดซื้อสําหรับใชในกองสาธารณสุขฯ
(บรรจุในแผนพัฒนาสามปหนา 80)(กองสาธารณสุขฯ)
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คาจัดซื้อโตะทํางานสําหรับนักบริหารงาน จํานวน 1 ตัว

จํานวน

6,100 บาท

จํานวน

4,300 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อโตะทํางาน (เหล็ก) สําหรับนักบริหารงาน จํานวน 1
ตัว ซึ่งมีคุณลักษณะ ความยาวไมนอยกวา 5 ฟุต โดยจัดซื้อในราคาทองถิ่น
หรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เพื่อใหไดของที่มีคุณภาพดี (เนื่องจากเปน
ครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 2558 ซึ่งมีความจําเปนตอง
จัดซื้อสําหรับใชในกองสาธารณสุขฯ)
(บรรจุในแผนพัฒนาสามปหนา 80)(กองสาธารณสุขฯ)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ เครือ่ งพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน
1 เครื่อง ตามคุณลักษณะพื้นฐานตอไปนี้
- มีความละเอียดในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาทีหรือ 15 ภาพ
ตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาทีหรือ 10 ภาพตอ
นาที
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษได
ไมนอยกวา 100 แผน
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 ซึ่งมีความจําเปนตองจัดซื้อสําหรับใชในกอง
สาธารณสุขฯ) (บรรจุในแผนพัฒนาสามปหนา 80)

56
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม 308,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 113,000 บาท

คาใชสอย

รวม 113,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาใชจายตามโครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและการทําหมัน
สุนัขและแมว

จํานวน

33,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

เพื่อเปนคาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว
ตลอดจนคาวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ(บรรจุในแผนพัฒนาสามปหนา 47)
(กองสาธารณสุขฯ)
คาใชจายตามโครงการปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอในเขตตําบลกะลุ
วอเหนือ
เพื่อเปนคาใชจายในการเดินรณรงค คาจัดอบรมใหความรูและจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ การปองกันและควบคุมโรค คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
และเครือ่ งดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ
คาเชายานพาหนะ คาจัดซื้อเสื้อทีมใหแกผเู กี่ยวของ คาจัดซือ้ แผนพับตางๆ
คาปายประชาสัมพันธ คาจางในการพนหมอกควัน และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ(บรรจุในแผนพัฒนาสามปหนา 49) (กองสาธารณสุขฯ)
งบเงินอุดหนุน

รวม 195,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 195,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข เพือ่ เปนคา
ดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน/หมูบาน
หมูบานละ 15,000 บาท จํานวน 13 หมูบ าน (ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท.
0891.3/ว73 ลว.14 ม.ค.57 (บรรจุในแผนพัฒนาสามปหนา 45)
(กองสาธารณสุขฯ)

จํานวน 195,000 บาท

57
งานศูนยบริการสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

รวม

17,000 บาท

รวม

4,000 บาท

รวม

4,000 บาท

จํานวน

4,000 บาท

รวม

13,000 บาท

รวม

13,000 บาท

จํานวน

13,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เวชภัณฑ ถุงมือ
สําลี ผาพันแผล หูฟง ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
คาจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ เครือ่ งชั่งน้ําหนัก จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
-เครื่องชัง่ น้ําหนักแบบคานสมดุล (Machanical Balance)
-มีที่วัดสวนสูงในตัว, ชั่งไดขนาด 160 กิโลกรัม, สามารถชั่งไดละเอียดไม
นอยกวา 100 กรัม
-วัดสวนสูงไดระหวาง 75-195 เซนติเมตร
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีนาคม 2558 ซึ่งเทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ มีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในกองสาธารณสุขฯ
(บรรจุในแผนพัฒนาสามปหนา 81)

58
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

รวม 247,500 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 247,500 บาท

คาใชสอย

รวม 247,500 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
โครงการชวยเหลือคนไขในพระราชานุเคราะหของพระบรมวงศานุวงศ
และผูดอยโอกาสในสังคม

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

95,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพาหนะเดินทางสําหรับไปพบแพทย คาอาหารระหวาง
เดินทางไปเขารับการรักษาพยาบาล คาเครื่องอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวเนื่องกับ
การดูแลรักษาผูป วย และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1731 ลงวันที่ 25
พฤษภาคม 2550 (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 37)
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
โครงการชวยเหลือซอมแซมที่อยูอาศัยใหแกผูยากไรในตําบลกะลุวอเหนือ
เพื่อจายเปนคา ชวยเหลือซอมแซมที่อยูอาศัยใหแกผูยากไรในตําบลกะลุ
วอเหนือเชน จัดซื้อคาวัสดุอปุ กรณในการกอสรางซอมแซมทีอ่ ยูอาศัยและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามหนังสืออําเภอ
เมืองนราธิวาส ที่ นธ 0118/ว 522 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 (บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป หนา 38) (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
โครงการสงเคราะหผูยากไรและผูดอยโอกาส
เพื่อจายเปนคา โครงการสงเคราะหผูยากไรและผูดอยโอกาส เชน จัดซื้อ
เครื่องอุปโภคบริโภค คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
รายละเอียดปรากฏตามหนังสืออําเภอเมืองนราธิวาส ที่ นธ 0118/ว 522
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 38)
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน 142,500 บาท

59
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 3,827,145 บาท
รวม 1,598,484 บาท
รวม 1,598,484 บาท
จํานวน 810,060 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานประจําป พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปใหแกพนักงานเทศบาลในกองชาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

57,000 บาท

จํานวน

39,900 บาท

1. เงินเพิม่ พิเศษสําหรับการสูร บ (พ.ส.ร.)ใหแกพนักงานเทศบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
2. เงินเพิม่ คาครองชีพชั่วคราวพนักงานใหแกพนักงานเทศบาลทีป่ ฏิบัติ
หนาที่กองชาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
(กองชาง)
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง (กองชาง)
คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน 606,024 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางใหแกพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ใน
กองชาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กองชาง)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางที่ปฏิบัตหิ นาที่
กองชาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
(กองชาง)

จํานวน

85,500 บาท

60
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
1. เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นและ
พนักงานจางเปนกรณีพเิ ศษ (เงินรางวัลประจําป) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 เปนเงิน 74,275 บาท
2. เพื่อจายเปนคาตอบแทนการตรวจงานจางทุกประเภทของ
คณะกรรมการตรวจงานจาง เปนเงิน 24,786 บาท
(กองชาง)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม 971,161 บาท
รวม 203,561 บาท
จํานวน

99,061 บาท

จํานวน

38,000 บาท

จํานวน

47,500 บาท

จํานวน

19,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการปกติหรือ
กรณีพิเศษในกรณีพิเศษในกรณีเรงดวนและจําเปนตามระเบียบ
(กองชาง)
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูซื้อบานใหแก
พนักงานสวนตําบล ที่จําเปนตองเชาบานและมีสิทธิไดรบั เงินคาเชาบานตาม
ระเบียบฯ (กองชาง)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลและมี
สิทธิไดรับเงินการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ (กองชาง)
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
-คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ รวมถึงเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโครงการโฆษณาและ
เผยแพรขาวสาร วิทยุและกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตาง ๆ
-คาธรรมเนียมตาง ๆ
-คาติดตั้งโทรทัศน และระบบอินเตอรเน็ต
-คาจัดทําวารสารสํานักงานเทศบาลตําบลฯ รายงานกิจการสํานักงาน

รวม 570,000 บาท
จํานวน 380,000 บาท

61
เทศบาลตําบล แผนพับ ฯลฯ
-คาจางทําปายประชาสัมพันธตาง ๆ ฯลฯ
-คาใชจายตามโครงการจางนักเรียน นักศึกษา ทํางานในชวงปดภาคเรียน
หรือวันหยุดราชการเพื่อปองกันและแกไขปญหาสังคม เพื่อจายเปนคาจาง
เหมานักเรียน นักศึกษา ทํางานในชวงปดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาสังคมเพื่อจายเปนคาจางเหมานักเรียน นักศึกษา
ทํางานในชวงปดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ จํานวน 40,000 บาท
(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 40 )
-คาติดตั้งไฟฟา ประกอบดวย คาจางเหมาเดินสายและติดตัง้ อุปกรณไฟฟา
เพิ่มเติมรวมถึง การปรับปรุงระบบไฟฟา การเพิ่มกําลังไฟฟา การติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟาการขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและ
อุปกรณภายในพื้นที่ตําบลกะลุวอเหนือ จํานวน 100,000 บาท
-คาจางเหมาบริการอื่นๆ
-โครงการจางเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของกองชาง
จํานวน 204,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 83 (กองชาง)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน

95,000 บาท

จํานวน

95,000 บาท

1. เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและ
คาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปประชุมอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
2. เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนอบรมสัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง
(กองชาง)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
-คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ เชน เครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถกระเชา) โตะ เกาอี้ เครื่องคอมพิวเตอร รถยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
กระจายเสียง ลําโพง ฯลฯ
-คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชน วัสดุตาง ๆ ฯลฯ
(กองชาง)
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คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม 197,600 บาท
จํานวน

28,500 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ และคา
ถายเอกสาร (กองชาง)
วัสดุกอสราง

จํานวน 142,500 บาท

เพื่อจายเปนคาซือ้ วัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ ปูนซีเมนต ทราย ยางมะ
ตอย สี คอน เลื่อย คีม ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ (กองชาง)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จํานวน

2,850 บาท

จํานวน

23,750 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปาย หรือ แผงปด
ประกาศ พูกันสี ฟลม โฟม ฯลฯ (กองชาง)
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับ
ผงหมึก กระดาษตอเนื่อง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารสําหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร ฯลฯ (กองชาง)
งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวม 257,500 บาท
รวม 257,500 บาท

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
คาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 10 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 10 กิโลวัตต
1) ขนาด 3 กิโลวัตต เปนเครือ่ งยนตเบนซินขนาด 5 กิโลวัตต ขึ้นไป เปน
เครื่องยนตดเี ซล
2) ทุกขนาดที่กําหนดเปนขนาดกิโลวัตตขั้นต่ํา
3) รายละเอียดประกอบเครือ่ งกําเนิดไฟฟาแตละชุดมี ดังนี้
(1) แผงสวิทซ 1 อัน
(2) โวลทมิเตอร 1 อัน
(3) แอมมิเตอร 1 อัน
(4) หลอดไฟแสงสวางพรอมขั้ว 1 ชุด
(5) สวิตช ปด - เปดหลอดไฟ 1 อัน
(6) คัตเอาต 1 อัน
(7) ที่เสียบปลัก๊ 2 จุด
(8) ฟรีเควนซีมิเตอร 1 อัน (สําหรับขนาด 10 กิโลวัตตขึ้นไป)

จํานวน 150,000 บาท
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จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีนาคม 2558 (ซึ่งเทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ มีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในกองชาง) (บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป หนา 75)
ครุภัณฑโรงงาน
คาจัดซื้อเครื่องเชื่อม จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคาจัดซื้อเครื่องเชื่อม

จํานวน

12,500 บาท

จํานวน

18,000 บาท

จํานวน

60,200 บาท

- แรงดันไฟ 220+/-10%
- ความถี่ 50/60 Hz
- กําลังไฟ 7.0 KVA
- แรงดันไฟที่จายขณะไรภาระ 67 Volt
- กระแสไฟเชื่อม 20-200 Amp
โดยจัดซื้อในราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เพื่อใหไดของที่
มีคุณภาพดี เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (ซึ่ง
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในกองชาง)
(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 76)
คาจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 2.50 มิลลิเมตร
จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 2.50 มิลลิเมตร
-ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 350 วัตต
ทุกขนาดที่กําหนดเปนขนาดความหนาขั้นต่ําของแผนเหล็กที่ตัดได
หมายเหตุ เครื่องตัดเหล็กมีชื่อเรียกชื่ออื่น คือ กรรไกรไฟฟา เครื่องตัดแผนโลหะ

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีนาคม 2558 (ซึ่งเทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ มีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในกองชาง) (บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป หนา 75)
คาจัดซื้อเครื่องปมลม จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปมลม
- 3 HP เช็ควาลว+โอโตเมตริก Sunny ไตหวัน
- 2 ลูกสูบ
- ความจุถังลม 260 L
- ปริมาณลม 550 L/min
โดยจัดซื้อในราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เพื่อใหไดของที่
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มีคุณภาพดี เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (ซึ่ง
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในกองชาง)
(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 76)
คาจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟา แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟา แบบมือถือ ขนาด
9 นิ้ว

จํานวน

6,900 บาท

จํานวน

9,900 บาท

-ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 1,700 วัตต
-ความเร็วรอบไมนอยกวา 4,000 รอบตอนาที ตัดไมไดหนาไมนอยกวา 60
มิลลิเมตร
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีนาคม 2558 (ซึ่งเทศบาลตําบลกะลุ
วอเหนือ มีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในกองชาง) (บรรจุในแผนพัฒนาสาม
ป หนา 83)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด
A3 จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพรางไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาดเอสี่ไมนอยกวา 30
หนาตอนาที หรือ 10.2 ภาพตอนาที
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาดเอสี่ไมนอ ยกวา 17 หนา
ตอนาที หรือ 8.1 ภาพตอนาที
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
-สามารถใชไดกับ A3,A4,Letter,Legal และ custom โดยถาดใสกระดาษได
ไมนอยกวา 100 แผน
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 (ซึ่งเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มีความจําเปนตอง
ซื้อสําหรับใชในกองชาง)(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 75)
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งบเงินอุดหนุน

รวม 1,000,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 1,000,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

จํานวน 1,000,000 บาท

1. เพื่อจายเปนคาใชจายในการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา ตามหนังสือ
แจงคาใชจายในการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดนราธิวาส (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 32)
2. เพื่อจายเปนคาใชจายในการขยายเขตระบบประปาของการประปาสวน
ภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส )(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 30)
(กองชาง)
งานไฟฟาถนน

รวม 3,298,800 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 1,339,000 บาท

คาใชสอย

รวม 664,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน

จํานวน 664,000 บาท

-คาติดตั้งประปา ประกอบดวย คาจางเหมาเดินทอและติดตั้งอุปกรณ
ประปาเพิม่ เติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ
-คาจางเหมาบริการอื่นๆ
-คาติดตั้งไฟฟา ประกอบดวย คาจางเหมาเดินสายและติดตั้ง อุปกรณไฟฟา
เพิ่มเติมรวมถึง การปรับปรุงระบบไฟฟา การเพิ่มกําลังไฟฟาการติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและ
อุปกรณภายในพื้นที่ตําบลกะลุวอเหนือ
-โครงการจางเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของกองชาง
จํานวน 540,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 83)
คาวัสดุ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาซือ้ วัสดุอปุ กรณไฟฟาและวิทยุ เชน โคมไฟ สายไฟฟา ฟวส
หลอด ไฟฟา ลําโพง สายเสียงตามสาย ฯลฯ

รวม 625,000 บาท
จํานวน 400,000 บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนสง

จํานวน

25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ ยางนอก
ยางใน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง
น้ํามันเบนซิน ฯลฯ
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาในที่สาธารณะตําบลกะลุวอเหนือ
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม 1,959,800 บาท
รวม 1,959,800 บาท

อาคารตาง ๆ
โครงการกอสรางอาคารรานคาชุมชนพรอมปรับปรุงภูมิทัศน หมูที่ 12
บานบูกิตอาวมะนาว จํานวน 4 หลัง
เพื่อจายเปนโครงการกอสรางอาคารรานคาชุมชนพรอมปรับปรุงภูมทิ ัศน
หมูที่ 12 บานบูกิตอาวมะนาว ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 3 เมตร
ตามแบบแปลนทีเ่ ทศบาลกําหนด (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 53)

จํานวน 500,000 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกสยา - มัดราเซาะห หมูที่
8 บานโคกสยา
เพื่อจายเปนโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกสยา
- มัดราเซาะห หมูที่ 8 บานโคกสยา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 36 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือปริมาณงานไมนอยกวา 144 ตารางเมตรตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 24)
โครงการกอสรางถนนบุกเบิกถนนหินคลุกสายบานนายรอมลี สุหลง หมูที่
11 บานตือลาฆอปาลัส
เพื่อจายเปนโครงการกอสรางถนนบุกเบิกถนนหินคลุกสายบานนายรอมลี
สุหลง หมูที่ 11 บานตือลาฆอปาลัส ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 180เมตร หนา
0.15 เมตร หรือปริมาณงานไมนอยกวา 720 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 26)

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน 158,800 บาท
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โครงการกอสรางบุกเบิกถนนหินคลุกสายขางโรงเรียนบานเขาตันหยง
- บานเจะปอ ปูเตะ หมูที่ 4 บานเขาตันหยง

จํานวน

91,000 บาท

เพื่อจายเปนโครงการกอสรางถนนบุกเบิกถนนหินคลุกสายขางโรงเรียน
บานเขาตันหยง - บานเจะปอ ปูเตะ หมูที่ 4 บานเขาตันหยง
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 100เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไมนอย
กวา 400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด (บรรจุในแผนพัฒนา
สามป หนา 27)
โครงการกอสรางลานอเนกประสงค หมูที่ 10 บานคีรี

จํานวน 222,000 บาท

เพื่อจายเปนโครงการกอสรางลานอเนกประสงค หมูที่ 10 บานคีรี ขนาด
19.50 X 23.50 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด (บรรจุในแผนพัฒนา
สามป หนา 44)
โครงการกอสรางสนามฟุตบอลมาตรฐาน หมูที่ 1 บานบางมะนาว

จํานวน 454,000 บาท

เพื่อจายเปนโครงการกอสรางสนามฟุตบอลมาตรฐาน หมูที่ 1 บานบาง
มะนาว ขนาด 73.00 X 111.00 เมตร ตามแบบแปลนทีเ่ ทศบาลกําหนด
(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 44)
โครงการกอสรางสนามฟุตบอลมาตรฐาน หมูที่ 7 บานปูลากาปะ
เพื่อจายเปนโครงการกอสรางสนามฟุตบอลมาตรฐาน หมูที่ 7
ปูลากาปะ ขนาด 73.00 X 111.00 เมตร ตามแบบแปลนทีเ่ ทศบาลกําหนด
(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 44)

จํานวน 454,000 บาท
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
คาตอบแทนพนักงานจาง

รวม 4,118,310 บาท
รวม 910,920 บาท
รวม 910,920 บาท
จํานวน 802,920 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนพนักงานจาง ใหแกพนักงานจางที่ปฏิบัตหิ นาที่
ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม(กองสาธารณสุขฯ)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางทีป่ ฏิบัติ
หนาที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 2 อัตรา
(กองสาธารณสุขฯ)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

รวม 3,162,390 บาท
รวม

61,390 บาท

จํานวน

33,390 บาท

จํานวน

28,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาลเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงานจาง (กองสาธารณสุขฯ)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือกรณีพเิ ศษ
ในกรณีเรงดวนและจําเปนตามระเบียบฯ
(กองสาธารณสุขฯ)
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวม 2,547,000 บาท
จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาแรงงาน ปฏิบัติหนาที่ของกอง
สาธารณสุขฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามปหนา 83)
(กองสาธารณสุขฯ)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
(รายจายเพือ่ ซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ) เพื่อ
จายเปน

จํานวน

47,000 บาท
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- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน รถบรรทุกขยะ รถดูดสิ่งปฏิกลู
เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชน วัสดุตาง ๆ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)
คาวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว

รวม 554,000 บาท
จํานวน 209,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาจัดซื้อถังขยะแบบพลาสติก มีลอ มีฝาปด ขนาดบรรจุ 120 ลิตร
จํานวน 100 ใบใบละไมเกิน 2,000 บาท
- คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน แปรง ไมกวาด ผงซักฟอก ถวย
ชาม และอื่นๆ ฯลฯ(กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุยานพาหนะและขนสง

จํานวน

47,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ เบาะรถยนต ฟลมกรองแสง และอื่นๆ ฯลฯ(กอง
สาธารณสุขฯ)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเปน คาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล
น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบนซิลฯลฯ(กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุเครื่องแตงกาย

จํานวน

28,000 บาท

รวม

45,000 บาท

รวม

45,000 บาท

จํานวน

45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับการเก็บขนขยะมูลฝอย
และสิง่ ปฏิกลู เชน ถุงมือ ผาปดปาก-ปดจมูก รองเทาบูท เสื้อกั๊กสีสะทอนแสง
เสื้อกันฝน ฯลฯ(กองสาธารณสุขฯ)
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซงึ่ ไมรวมถึง
คาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน ยานพาหนะตางๆ กลอง
ถายรูป เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 351,100 บาท
รวม 275,800 บาท
รวม 275,800 บาท
จํานวน 269,680 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลในสํานักปลัดเทศบาล (สํานัก
ปลัดเทศบาลฯ)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

6,120 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

75,300 บาท

คาตอบแทน

รวม

15,300 บาท

จํานวน

10,600 บาท

จํานวน

4,700 บาท

รวม

60,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.)ใหแกพนักงานเทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพเิ ศษสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)ใหแกพนักงานเทศบาล(สํานัก
ปลัดเทศบาลฯ)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาใหแกขาราชการสวน
ทองถิ่นพนักงานเทศบาลและพนักงานจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
และกรณีพเิ ศษเรงดวนและจําเปนตามระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาเย็บ เขาปก หนังสือ และอื่นๆ ฯลฯ คาโฆษณาและเผยแพร
(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม คาจัดทําวารสาร
เผยแพรขาวสาร รายงานกิจการ ปฏิทิน แผนพับตางๆ คาจางทําปาย
ประชาสัมพันธตาง ฯลฯ คาจางเหมาบริการอื่นๆ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเปน
1. คาลงทะเบียนตางๆ
2. เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและ
คาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปประชุมอบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

รวม 1,150,100 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 1,114,000 บาท

คาใชสอย

รวม 1,114,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายโครงการจัดเก็บขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกะลุ
วอเหนือ ประจําป 2559
เพื่อจายเปน คาใชจายตางๆในการจัดเก็บขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาใน
ตําบลกะลุวอเหนือ เชนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดืม่ คา
เชาเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ คาเชาสถานที่ คาพาหนะ คาวัสดุและ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท
0810.2/ว 4413ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท0810.2/1596 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556
(บรรจุในแผนพัฒนาสามปหนา 82) (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
คาใชจายโครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ําชายหาดอาวมะนาว
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมหองน้ําชายหาดอาวมะนาว และคาใช
จายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของ(บรรจุในแผนพัฒนาสามปหนา 82)(กองสาธารณสุขฯ)
คาใชจายโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของ
กลุมอสม.
เพื่อจายเปนคาจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานของอสม. จายเปนคาอาหาร
และเครือ่ งดื่ม คาอาหารวาง คาเชาที่พัก คางจางเหมายานพาหนะ คาเชา
เครื่องเสียงพรอมอุปกรณ คาวัสดุอุปกรณตางๆคาของที่ระลึก คาตอบแทน
วิทยากรและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ(บรรจุในแผนพัฒนาสามปหนา
46)(กองสาธารณสุขฯ)

จํานวน

57,000 บาท

จํานวน 230,000 บาท

จํานวน 280,000 บาท
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คาใชจายโครงการวัยใส หางไกลยาเสพติด เขาใจเพศศึกษา
หางไกลเอดส

จํานวน

47,000 บาท

จํานวน

45,000 บาท

จํานวน

47,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอบรมใหกบั เยาวชนและประชาชน คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม อาหารกลางวัน คาวัสดุและเอกสาร คาเชาเครื่อง
ขยายเสียงพรอมอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ
(บรรจุในแผนพัฒนาสามปหนา 42)(กองสาธารณสุขฯ)
คาใชจายโครงการอบรมผูสัมผัสอาหารและผูประกอบการ
เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดอบรมผูประกอบการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม อาหารกลางวัน คาวัสดุและเอกสาร คาเชาเครื่อง
ขยายเสียงพรอมอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ(บรรจุในแผนพัฒนา
สามปหนา 46) (กองสาธารณสุขฯ)
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2559
เพื่อจายเปนคาฝกอบรมใหกบั ประชาชนในพื้นที่ตําบล คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารวาง คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการ
ฝกอาชีพ คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา
55)(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของกลุมแมบานและ
กลุมสตรี

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ
ของกลุม แมบานและกลุมสตรี และเจาหนาที่ จายเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม
คาอาหารวาง คาเชาที่พักคาจางเหมายานพาหนะ คาเชาเครื่องขยายเสียง
พรอมอุปกรณ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาของที่ระลึกคาตอบแทนวิทยากรและ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 34)(สํานัก
ปลัดเทศบาลฯ)
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลกะลุวอเหนือ ประจําป 2559
เพื่อจายเปนคาโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลกะลุวอเหนือ
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวาง คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 33)
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน

47,000 บาท
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โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพการซอมรถจักรยานยนต

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

47,000 บาท

จํานวน

28,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

28,000 บาท

จํานวน

28,000 บาท

เพื่อจายเปนคาฝกอบรมอาชีพใหกับเยาวชน คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารวาง คาอาหารกลางวันและเครื่องดืม่ คาวัสดุอุปกรณในการฝกอาชีพ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 35)
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผา
เพื่อจายเปนคาฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชน คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารวาง คาอาหารกลางวันและเครื่องดืม่ คาวัสดุอุปกรณในการฝกอาชีพ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 33)
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพการทําดอกไมประดิษฐ
เพื่อจายเปนคาฝกอบรมอาชีพใหกบั กลุมสตรี คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารวาง คาอาหารกลางวันและเครื่องดืม่ คาวัสดุอุปกรณในการฝกอาชีพ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 34)
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพการทําผลิตภัณฑกระจูด
เพื่อจายเปนคาฝกอบรมอาชีพใหกบั ประชาชน คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารวาง คาอาหารกลางวันและเครื่องดืม่ คาวัสดุอุปกรณในการฝกอาชีพ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 36)(สํานัก
ปลัดเทศบาลฯ)
โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพการทําผลิตภัณฑไหมพรม
เพื่อจายเปนคาฝกอบรมอาชีพใหกบั ประชาชน คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารวาง คาอาหารกลางวันและเครื่องดืม่ คาวัสดุอุปกรณในการฝกอาชีพ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 34)
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร
เพื่อจายเปนคาฝกอบรมอาชีพใหกบั ประชาชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
วาง คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการฝกอาชีพคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 33)
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวม

36,100 บาท

รวม

36,100 บาท

จํานวน

2,300 บาท

จํานวน

6,100 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอีส้ ํานักงาน โดยจัดซื้อในราคาทองถิ่นหรือราคา
ที่จัดซื้อไดอยางประหยัดเพื่อใหไดของที่มีคุณภาพดีเนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไม
มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (ซึ่งเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มีความ
จําเปนตองซือ้ สําหรับใชในสํานักปลัดเทศบาลฯ) )(บรรจุในแผนพัฒนาสามป
หนา 72)
คาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน (เหล็ก) ไมนอยกวา 4.5 ฟุต โดยจัดซื้อ
ในราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เพื่อใหไดของที่มีคุณภาพดี
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (ซึ่งเทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ มีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในสํานักปลัดเทศบาลฯ)(บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป หนา 67)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core)
จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึง่ หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มหี นวยความจํา แบบ L2 Cache Memory ขนาดไม
นอยกวา 2 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอ ยกวา 2.5 GHz
หรือ
2) ในกรณีที่มหี นวยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม
นอยกวา 3 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอ ยกวา 1.6 GHz
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4
GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB
จํานวน 1 หนวย

จํานวน

17,000 บาท
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- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2558(ซึ่งเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มีความ
จําเปนตองซือ้ สําหรับใชในสํานักปลัดเทศบาลฯ)(บรรจุในแผนพัฒนาสามป
หนา 68)
คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1
เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ เครือ่ งพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet)จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner และ FAX
ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 15 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 33 หนาตอนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทงั้ สีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 90 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 BaseT หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษได
ไมนอยกวา 100 แผน
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 (ซึ่งเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ มีความ
จําเปนตองซือ้ สําหรับใชในสํานักปลัดเทศบาลฯ)(บรรจุในแผนพัฒนาสามป
หนา 68)

จํานวน

7,600 บาท
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คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1
เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 (ซึ่งเทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ มีความจําเปนตองซื้อสําหรับใชในสํานักปลัดเทศบาลฯ)(บรรจุ
ในแผนพัฒนาสามป หนา 68)

จํานวน

3,100 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม 1,074,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 1,074,000 บาท

คาใชสอย

รวม 970,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จํานวน 100,000 บาท

- คาจางจัดทําปายประชาสัมพันธตาง ๆ ฯลฯ
- คาใชจายในโครงการจางเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัตงิ านตามภารกิจของกอง
ศึกษา จํานวน 84,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 83)
(กองการศึกษาฯ)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอปุ กรณจัดการแขงขันกีฬา คาของรางวัลคาถวย
รางวัล คาตอบแทนกรรมการผูตัดสิน คาอาหารและเครื่องดืม่ คาปาย
ประชาสัมพันธโครงการ คาจางเหมาจัดทําสนาม คาวัสดุตกแตงเวที คาเชา
เต็นทและเกาอี้ เงินสนับสนุนการประกวดตาง ๆคาเชาเวทีและเครื่องขยาย
เสียง และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และจําเปน ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนา
สามป หนา 43) (กองการศึกษาฯ)
โครงการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอปุ กรณการจัดการแขงขันกีฬา คาของรางวัลถวย
รางวัล หรือโลหรางวัล คาเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณคาเชาเต็นท
คาตอบแทนกรรมการผูตัดสิน คาตอบแทนบุคคลภายนอกเปนเจาหนาที่
ประจําสนาม คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูมเี กียรติพธิ ีเปดฯ คาวัสดุ
ทําสนาม คาจัดซื้อเสื้อประชาสัมพันธรณรงคตอตานยาเสพติดใหกับนักกีฬา
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และจําเปน ฯลฯ(บรรจุในแผนพัฒนาสามป
หนา 42)(กองการศึกษาฯ)
โครงการแขงขันกีฬาวาว
เพื่อจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬาวาว คาของรางวัล คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูมีเกียรติ คาวัสดุอุปกรณที่ใชใน
โครงการฯ และคาใชจา ยอื่น ๆ ที่เกีย่ วของและจําเปน ฯลฯรายละเอียดปรากฏ
ตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.2/ว832 ลงวันที่ 24
เมษายน 2558 (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 44) (กองการศึกษาฯ)

จํานวน

80,000 บาท
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โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันในรายการตาง ๆ

จํานวน

60,000 บาท

เพื่อเปนคาดําเนินการจัดสงนักกีฬา คาจัดซื้อเสื้อกีฬา คาเบี้ยเลี้ยง
นักกีฬา ครูผูสอน คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬา ครูผสู อน และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป 44)
(กองการศึกษาฯ)
โครงการวันเด็กแหงชาติ

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการสงเสริมกิจกรรมสําหรับเด็ก
เชน สมุด ดินสอ ปากกา วัสดุเครื่องเขียนตาง ๆ คาของรางวัลสําหรับ
กิจกรรมของเด็ก คาตอบแทนพิธีกร คาเชาเต็นทโดม คาเชาเกาอี้คาเชาโตะ
คาเชาเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ คาเชาวัสดุอุปกรณทเี่ กี่ยวของ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ(บรรจุในแผนพัฒนาสามป 40)
(กองการศึกษาฯ)
คาวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

รวม 104,000 บาท
จํานวน

4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน แอลกอฮอล
เวชภัณฑทางการแพทย สําลี ผาพันแผล ยารับประทาน
และยาทานภายนอก ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
วัสดุกีฬา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอปุ กรณกีฬา เชน ฟุตบอล ตะกรอ ปงปอง
ลูกวอลเลยบอล ลูกฟุตซอล ตาขายตาง ๆ แ'ละวัสดุอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับกีฬา
ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

รวม 2,773,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 1,789,000 บาท

คาใชสอย

รวม 1,789,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน
-คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ ถายเอกสาร รวมถึงเอกสาร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- คาจางจัดทําปายประชาสัมพันธตาง ๆ
- คาใชจายในโครงการจางเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัตงิ านตามภารกิจของกอง

จํานวน 180,000 บาท
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การศึกษา จํานวน 168,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 83)
(กองการศึกษา)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
โครงการแขงขันเรือยอกองและเรือคชสีหหนาพระที่นั่ง

จํานวน

80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดเรือเขาแขงขันหนาพระที่นั่ง คาเก็บตัว
นักกีฬา คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผูฝกสอน ผูควบคุมทีม คาตกแตงเรือ คา
ดําเนินการแขงขัน คาพาหนะเดินทาง คาเชาเต็นท คาวัสดุฯและคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 61) (กอง
การศึกษา)
โครงการงานวันลอยกระทง

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปายประชาสัมพันธโครงการฯ คาเชาเวที คาเชาเครื่อง
ขยายเสียงพรอมอุปกรณ คาของรางวัล และอาหารและเครือ่ งดื่มรับรองแขก
ผูมีเกียรติ คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและ
จําเปน ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 61) (กองการศึกษา)
โครงการบรรยายธรรมในเดือนรอมฎอน

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปายประชาสัมพันธโครงการฯ คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย คาเชาโตะและเกาอี้ คาเชาเครื่องขยายเสียง
พรอมอุปกรณ คาวัสดุอุปกรณใชในโครงการฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 63) (กอง
การศึกษา)
โครงการประเพณีสงกรานต

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปายประชาสัมพันธโครงการฯ คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาตอบแทนถวายปจจัยพระสงฆ คาวัสดุสํานักงานและคาใชจายอื่น ๆที่
เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 61) (กอง
การศึกษา)
โครงการวันเมาลิดสัมพันธ
เพื่อจายเปนคาปายประชาสัมพันธโครงการฯ คาเชาเวที คาเชาเครื่อง
ขยายเสียงพรอมอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดืม่ คาตอบแทนวิทยากร
คาจางเหมาตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของและจําเปน ฯลฯ (บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป หนา 61) (กองการศึกษา)

จํานวน 220,000 บาท
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โครงการวันอาซูรอ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารนํามาประกอบการกวนอาซูรอ เชน
ขาวสาร น้ําตาลทราย น้ําตามปป ถั่วลิสง ขาวโพดพรอมทั้งอุปกรณที่
เกี่ยวกับการกวนอาซูรอ คาของรางวัล คาเชาเต็นท คาอาหารและเครื่องดื่ม
รับรองแขกผูมเี กียรติ และคาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ (บรรจุ
ในแผนพัฒนาสามป หนา 61) (กองการศึกษา)
โครงการสงเสริมการอานอัล-กุรอาน ระบบกีรออาตี

จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากรในการอบรมครูผสู อน คาตอบแทน
ผูสอน คาจัดซื้อวัสดุอปุ กรณในการเรียนการสอนและคาใชจา ยอื่น ๆที่
เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามปหนา 63)
(กองการศึกษา)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

จํานวน

59,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คาตอบแทน
วิทยากรบรรยาย คาปายประชาสัมพันธฯ คาอาหารวางและเครื่องดืม่
คาวัสุดุที่ใชในการอบรม ฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ
(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 63) (กองการศึกษา)
งบเงินอุดหนุน

รวม 984,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 984,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองนราธิวาส เพื่อจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการประเพณีของดีเมืองนราธิวาส และงานแขงขันเรือชิงถวย
พระราชทานหนาพระที่นงั่ ประจําป ๒๕๕๙ (เห็นชอบตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก อปท. ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558) (บรรจุในแผนพัฒนาสามป
หนา 62) (กองการศึกษา)

จํานวน

30,000 บาท
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เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
-อุดหนุนกิจการการศึกษาใหแกมัสยิดนูรุลบะหรี เพื่อจายเปนคาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จํานวน
87,000 บาท
-อุดหนุนกิจการการศึกษาใหแกมสั ยิดนูรานี เพื่อจายเปนคาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จํานวน
126,000 บาท
-อุดหนุนกิจการการศึกษาใหแกมสั ยิดมิสบาฮุดดีน เพื่อจายเปนคาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จํานวน
61,200 บาท
-อุดหนุนกิจการการศึกษาใหแกมสั ยิดปอเร เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน
สําหรับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จํานวน 57,000 บาท
-อุดหนุนกิจการการศึกษาใหแกมสั ยิดบูเก็ตตาหยง เพื่อจายเปนคาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จํานวน
81,000 บาท
-อุดหนุนกิจการการศึกษาใหแกมสั ยิดบานใหม เพื่อจายเปนคาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จํานวน
94,200 บาท
-อุดหนุนกิจการการศึกษาใหแกมสั ยิดอันวารียะห เพื่อจายเปนคาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จํานวน
54,000 บาท
-อุดหนุนกิจการการศึกษาใหแกมสั ยิดปูลากาปซ เพื่อจายเปนคาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จํานวน
82,200 บาท
-อุดหนุนกิจการการศึกษาใหแกมัสยิดนูรุลฮูดา เพื่อจายเปนคาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จํานวน
73,200 บาท
-อุดหนุนกิจการการศึกษาใหแกมสั ยิดคอยรียะห เพื่อจายเปนคาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีก) จํานวน 57,000
บาท
-อุดหนุนกิจการการศึกษาใหแกมสั ยิดอัลฟาลาห เพื่อจายเปนคาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จํานวน
75,000 บาท

จํานวน 954,000 บาท
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-อุดหนุนกิจการการศึกษาใหแกมสั ยิดฮูดัยบียะห เพื่อจายเปนคาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จํานวน
68,400 บาท
-อุดหนุนกิจการการศึกษาใหแกมัสยิดสะปอม เพื่อจายเปนคาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จํานวน
46,800 บาท
(เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจใหแก อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
2558) (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 41) (กองการศึกษา)
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แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
วัสดุการเกษตร

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาซื้อการเกษตร เชน สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว พันธุพืช ปุย จอบ มีด กรรไกรตัดหญา สปริงเกอร กรรไกรตัดกิ่ง
กระถางตนไม เสียม บุง กี้ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม 1,759,895 บาท
รวม 1,759,895 บาท
รวม 1,759,895 บาท
จํานวน 256,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจายเปนคาเงินสมทบนายจางของเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือใหแก
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

จํานวน

24,000 บาท

คาใชจายโครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส
เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสในพื้นที่ เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
โดยเบิกจายตามระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
สํารองจาย

จํานวน 200,000 บาท

เงินสํารองจาย
เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนหรือฉุกเฉินหรือเหตุ
สาธารณภัยไมสามารถคาดการณไดลวงหนา (สํานักปลัดเทศบาลฯ)
รายจายตามขอผูกพัน
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น (สปสช)หรือ
พื้นที่ จํานวน 369,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบสําหรับการดําเนินงานกองทุน หลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ปง บประมาณ 2559

จํานวน 773,405 บาท
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2. คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.)
จํานวน 38,575 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตาม
ขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2541 โดยตั้งไม
นอยกวารอยละ 1/6 ของรายรับจริงในปที่ผานมา (ยกเวน เงินกู เงินจายขาด
สะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ทัง้ นี้ไมเกิน 750,000 บาท ตามหนังสือ
สมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย ที่ 100/2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ
2545
รายรับจริงป 2557 23,098,319.04 บาท
คิดเปนรอยละ 1/6 (23,098,319.04 x 0.00167) = 38,575 บาท
3. คาใชจายชดใชเงินคืนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
จํานวน 365,830 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายชดใชเงินคืนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.3/ว 0132 ลงวันที่ 11
มกราคม 2551
(สํานักปลัดเทศบาลฯ)
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่นในอัตรารอยละสอง เพื่อจายใหแกสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) สําหรับพนักงานเทศบาลมีสิทธิไดรับ
บําเหน็จบํานาญเชนเดียวกับขาราชการสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (สํานักปลัดเทศบาลฯ)

จํานวน 506,490 บาท

