
ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลกะลุวอ
อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลกะลุวออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 37,959,193.78 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 60,721,459.16 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,710,481.00 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
942,900.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 11 โครงการ รวม 434,060.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 23,701,850.74 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 41,078.04 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 434,358.60 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 242,770.46 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 106,810.53 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 22,876,833.11 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 0.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 235,518.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 42,912,451.62 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 11,605,418.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,320,540.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 11,278,327.13 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,100,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,583,166.49 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 25,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 235,518.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 8,570,649.50 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลกะลุวอ

อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ
อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 41,078.04 216,500.00 162,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

434,358.60 343,300.00 435,200.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 242,770.46 240,000.00 242,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 106,810.53 184,000.00 109,800.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 825,017.63 983,800.00 949,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 22,876,833.11 24,723,700.00 23,607,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22,876,833.11 24,723,700.00 23,607,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 30,938,225.00 28,900,000.00 30,999,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,938,225.00 28,900,000.00 30,999,000.00

รวม 54,640,075.74 54,607,500.00 55,555,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ
อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 11,605,418.00 12,055,721.00 12,690,764.00

งบบุคลากร 13,320,540.00 15,606,760.00 17,731,980.00

งบดําเนินงาน 11,278,327.13 17,594,179.00 15,507,005.00

งบลงทุน 3,100,000.00 5,527,500.00 5,555,651.00

งบเงินอุดหนุน 3,583,166.49 3,798,340.00 4,044,600.00

งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 25,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 42,912,451.62 54,607,500.00 55,555,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลกะลุวอ
อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,722,099

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 330,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 10,651,585

แผนงานสาธารณสุข 100,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 4,122,621

แผนงานเคหะและชุมชน 5,061,280

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 265,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 910,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,701,651

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,690,764

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 55,555,000



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ

อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 88,667.40 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 82,721.00 35,464.97 90,000.00 -55.56 % 40,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 3,581.07 125,000.00 -4.00 % 120,000.00
     ภาษีป้าย 1,480.00 2,032.00 1,500.00 33.33 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 172,868.40 41,078.04 216,500.00 162,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 145.50 174.60 300.00 -33.33 % 200.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 324,720.00 305,000.00 330,000.00 0.00 % 330,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 880.00 880.00 1,700.00 -41.18 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 800.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 311,175.00 125,115.00 10,000.00 900.00 % 100,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,255.00 3,189.00 1,300.00 130.77 % 3,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 638,975.50 434,358.60 343,300.00 435,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาที่ดิน 74,407.00 81,848.00 80,000.00 2.50 % 82,000.00

วันที่พิมพ : 8/4/2565  11:12:22 หนา : 1/2



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ดอกเบี้ย 156,746.04 160,922.46 160,000.00 0.00 % 160,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 231,153.04 242,770.46 240,000.00 242,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 0.53 0.00 0.00 % 0.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 9,960.00 7,480.00 10,000.00 -20.00 % 8,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 173,722.00 99,330.00 174,000.00 -41.49 % 101,800.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 183,682.00 106,810.53 184,000.00 109,800.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 276,609.31 277,527.55 280,000.00 0.00 % 280,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,466,883.31 9,724,224.55 10,470,000.00 -4.49 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,975,630.52 4,031,891.65 3,980,000.00 1.26 % 4,030,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 120,839.21 111,618.19 120,000.00 0.00 % 120,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 9,688,898.32 8,559,950.50 9,690,000.00 -7.12 % 9,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 93,483.23 88,127.64 93,000.00 -3.23 % 90,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 85,259.49 75,784.03 85,000.00 -5.88 % 80,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

5,713.00 7,709.00 5,700.00 22.81 % 7,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 24,713,316.39 22,876,833.11 24,723,700.00 23,607,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 30,094,279.00 30,938,225.00 28,900,000.00 7.26 % 30,999,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 30,094,279.00 30,938,225.00 28,900,000.00 30,999,000.00
รวมทุกหมวด 56,034,274.33 54,640,075.74 54,607,500.00 55,555,000.00

วันที่พิมพ : 8/4/2565  11:12:22 หนา : 2/2



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 126,970 124,100 168,954 0 % 168,954

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 6,295 6,760 0 % 6,760

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,772,200 6,864,800 7,545,600 5.69 % 7,975,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,938,400 2,983,200 3,422,400 -0.07 % 3,420,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 8,500 24,000 25 % 30,000

เงินสํารองจาย 452,940 1,112,403 1,655,737 -79.54 % 338,730

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 491,120

เงินสมทบกองทุน สปสช. 250,000 261,000 261,000 -0.38 % 260,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,102 0 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลกะลุวอ

อําเภอเมืองนราธิวาส    จังหวัดนราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:14 หน้า : 1/43



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

215,900 245,120 514,150 -100 % 0

รวมงบกลาง 10,761,512 11,605,418 13,598,601 12,690,764
รวมงบกลาง 10,761,512 11,605,418 13,598,601 12,690,764
รวมงบกลาง 10,761,512 11,605,418 13,598,601 12,690,764

รวมแผนงานงบกลาง 10,761,512 11,605,418 13,598,601 12,690,764
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:14 หน้า : 2/43



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,396,638 1,218,240 1,171,440 31.53 % 1,540,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,081,358 1,902,960 1,856,160 2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,425,020 2,605,500 2,767,840 36.52 % 3,778,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

342,157 347,400 347,400 25.91 % 437,400

เงินประจําตําแหนง 186,000 186,000 186,000 0 % 186,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 788,520 842,640 874,960 3.66 % 906,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 170,820 170,760 163,740 -1.06 % 162,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,912,517 4,152,300 4,339,940 5,470,920
รวมงบบุคลากร 5,993,875 6,055,260 6,196,100 7,696,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 320,330 -37.56 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 210,177 258,500 276,000 0 % 276,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 30,500 23,300 19,400 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 240,677 281,800 625,730 546,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 17,146.36 9,200 40,000 -25 % 30,000

คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 306,941 360,000 0 % 360,000

คาโฆษณาและเผยแพร 27,937 26,000 30,000 -66.67 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการรายเดือน 1,189,000 614,000 516,000 13.95 % 588,000

คาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอย 313,599 0 0 0 % 0

คาถายเอกสาร 2,850 6,646 10,000 -50 % 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,150 1,900 20,000 -50 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 363,729 689,938 293,720 -31.91 % 200,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งนายก อบต.และ
สมาชิกฯ อบต.

0 0 0 100 % 1,100,000

คาสินไหมทดแทน 0 9,146.36 42,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวฯ

0 28,350 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน อบต.กะ
ลุวอ

0 0 0 100 % 200,000

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน อบต.กะ
ลุวอ

0 0 1,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 0 37,200 5,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 0 0 0 100 % 100,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นในเขตอําเภอเมืองนราธิวาส

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นในเขตอําเภอเมืองนราธิวาส

0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 308,439.2 182,199.6 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 2,226,850.56 1,911,520.96 1,507,720 2,793,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 96,884 68,442 84,000 -16.67 % 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,956 17,422 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,300 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 588,867.3 138,224.7 200,000 0 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 11,180 0 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 76,004 148,296 100,000 0 % 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 796,191.3 372,384.7 449,000 425,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 346,646.43 407,949.42 466,000 -10.3 % 418,000

คาบริการโทรศัพท์ 12,467.98 19,717.96 30,000 -33.33 % 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 9,314 6,585 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 144,000 151,600 190,600 -20.25 % 152,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 512,428.41 585,852.38 696,600 600,000
รวมงบดําเนินงาน 3,776,147.27 3,151,558.04 3,279,050 4,364,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 3,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 19,800 -100 % 0

เก้าอี้สําหรับผู้มาติดตอราชการ 3,900 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 92,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต 0 0 7,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ถังน้ําพลาสติก 0 220,000 0 0 % 0

พัดลมอุตสาหกรรม 0 16,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิต 2,300 0 0 0 % 0

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด 1,750 0 0 0 % 0

รถเข็นผู้ป่วยปรับนั่ง-นอนได้ 35,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จํานวน 3 เครื่อง 31,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายสงน้ําดับเพลิงชนิดผ้าใบ ขนาด 1.5 นิ้ว 63,500 0 0 0 % 0

สายสงน้ําดับเพลิงชนิดผ้าใบ ขนาด 2.5 นิ้ว 68,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 41,800 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบ
ที่ 2

0 60,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี

16,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 7,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 359,650 303,800 27,300 0
รวมงบลงทุน 359,650 303,800 27,300 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลบางปอ 30,000 40,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 40,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 40,000 0 0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างในการสํารวจประเมินความพึงพอใจ 25,000 25,000 25,000 0 % 25,000

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

รวมงานบริหารทั่วไป 10,184,672.27 9,575,618.04 9,527,450 12,085,440
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,142,940 1,320,180 1,623,690 30.1 % 2,112,420

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

146,520 154,680 206,520 0 % 206,520

เงินประจําตําแหนง 42,000 46,500 60,000 0 % 60,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 357,055 404,760 505,120 13.68 % 574,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 122,084 124,080 145,870 3.08 % 150,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,810,599 2,050,200 2,541,200 3,103,500
รวมงบบุคลากร 1,810,599 2,050,200 2,541,200 3,103,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

175,400 315,800 650,000 -5.44 % 614,659

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 99,000 152,200 192,000 -25 % 144,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,600 7,500 24,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 284,000 475,500 876,800 798,659
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 400 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการรายเดือน 231,000 252,000 364,000 -7.69 % 336,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาถายเอกสาร 0 0 1,049 -4.67 % 1,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 42,188 156,403 87,900 -2.16 % 86,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี

0 0 0 100 % 10,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี

7,872 576 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,590 2,090 40,000 150 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 284,650 411,069 509,949 548,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 125,251 53,289.55 115,000 -47.83 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 -60 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,000 200 % 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 1,600 -6.25 % 1,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,197 23,758 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 160,448 77,047.55 272,600 166,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 7,296 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 7,296 20,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงบดําเนินงาน 729,098 970,912.55 1,679,349 1,533,159
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 2,300 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 19,500 0 0 % 0

เก้าอี้สําหรับผู้มาติดตอราชการ 1,950 0 0 0 % 0

ตูเก็บเอกสารประตู 2 บาน 3,800 0 0 0 % 0

ตู้เอกสาร 40 ชอง 0 0 9,800 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 4 ฟุต 0 4,900 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต 0 6,100 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2

59,800 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
(แบบที่ 2)

0 30,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 30,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED

0 15,000 0 0 % 0
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เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Net work แบบที่ 1

15,600 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 5,200 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
Network แบบที่ 1

0 8,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kva 0 5,800 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 86,150 120,200 17,300 0
รวมงบลงทุน 86,150 120,200 17,300 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,625,847 3,141,312.55 4,237,849 4,636,659
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,810,519.27 12,716,930.59 13,765,299 16,722,099

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

319,200 238,200 350,000 -20 % 280,000

รวมค่าตอบแทน 319,200 238,200 350,000 280,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอก
ควันในเขตตําบลกะลุวอ

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลกะลุ
วอ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลกะลุ
วอ

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 130,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 319,200 238,200 480,000 330,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 319,200 238,200 480,000 330,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 319,200 238,200 480,000 330,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 722,040 792,240 635,240 46.58 % 931,140

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

70,560 70,560 70,560 21.09 % 85,440

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 228,120 260,280 359,280 -25.57 % 267,420

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 73,800 79,140 108,740 -32.68 % 73,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,136,520 1,244,220 1,215,820 1,399,200
รวมงบบุคลากร 1,136,520 1,244,220 1,215,820 1,399,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 170,000 -65.75 % 58,225

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 66,600 76,600 132,000 -45.45 % 72,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 55,100 56,500 50,500 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 121,700 133,100 357,500 135,225
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 3,288 10,000 -50 % 5,000

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการรายเดือน 298,674 455,000 420,000 -80 % 84,000

คาถายเอกสาร 0 0 5,000 -80 % 1,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 45,860 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางราชการ 0 83,226 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 94,551.6 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 344,534 636,065.6 495,000 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,986 23,282 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 13,547 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 34,428.7 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -40 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,630 72,380 103,440 -51.66 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 60,616 143,637.7 193,440 83,000
รวมงบดําเนินงาน 526,850 912,803.3 1,045,940 418,225

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 7,200 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กประตูสไลด์ 0 4,900 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 5,500 0 0 0 % 0

โต๊ะพับหน้าพลาสติกไฟเบอร์ 0 23,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ก)สําหรับงานประมวล
ผล

20,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 15,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 
แบบ Network

19,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 53,400 42,900 0 0
รวมงบลงทุน 53,400 42,900 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,716,770 2,199,923.3 2,261,760 1,817,425
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 715,560 748,680 793,380 6.81 % 847,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

90,000 90,000 90,000 0 % 90,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 84,600 116,760 121,320 82 % 220,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 40,500 54,000 54,000 77.78 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 930,660 1,009,440 1,184,700 1,380,240
รวมงบบุคลากร 930,660 1,009,440 1,184,700 1,380,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 85,830

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 15,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 11,400 31,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 11,400 31,800 101,630
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 2,000

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 2,000

คาจ้างเหมาบริการรายเดือน 0 0 0 100 % 168,000

คาถายเอกสาร 0 0 0 100 % 1,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 100 % 10,000

โครงการงานวันเด็ก 150,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

132,600 0 0 0 % 0

โครงการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

92,660 148,630 0 0 % 0

โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิง
สัญลักษณ์ของความเป็นชาติ

20,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการพาน้องทองฝันสานสัมพันธ์ครอบ
ครัว

10,000 29,300 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการพาน้องทองฝันสานสัมพันธ์ครอบ
ครัว

0 0 0 100 % 20,000

โครงการยิ้มสวย ฟันใส เพื่อสุขภาพปากที่ดี 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 0 149,998 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 600,550 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 502,450

โครงการสายสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง ครู 
และบุคลากร

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสายสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง ครู
และบุคลากร

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสายสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง
และครู

5,050 0 0 0 % 0

โครงการอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

369,700 224,700 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 780,010 552,628 715,550 815,450
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 2,148,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาอาหารเสริม (นม) 1,699,395.48 1,673,221.94 2,084,030 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,699,395.48 1,673,221.94 2,084,030 2,165,240
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 12,000
รวมงบดําเนินงาน 2,479,405.48 2,237,249.94 2,831,380 3,094,320

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 9,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 9,500 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กกอน
เกณฑ์ประจํามัสยิดรูแตบาตู (รอตันบาตู)

0 0 450,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 450,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 459,500 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 3,215,000 3,343,178 0 0 % 0

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 0 0 0 100 % 4,044,600

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 0 0 3,699,840 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 3,215,000 3,343,178 3,699,840 4,044,600
รวมงบเงินอุดหนุน 3,215,000 3,343,178 3,699,840 4,044,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,625,065.48 6,589,867.94 8,175,420 8,519,160
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬา
สัมพันธ์

149,996 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬา
สัมพันธ์

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมการเรียนการสอนอัลกุ
รอาน

0 0 0 100 % 200,000
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โครงการสงเสริมการเรียนการสอนอัลกุ
รอาน

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมความรู้และพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมความรู้และพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา

39,980 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 189,976 0 240,000 315,000
รวมงบดําเนินงาน 189,976 0 240,000 315,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 189,976 0 240,000 315,000
รวมแผนงานการศึกษา 8,531,811.48 8,789,791.24 10,677,180 10,651,585

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 0 0 0 100 % 15,000
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอในเขต
พื้นที่ตําบลกะลุวอ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น FR

0 0 0 100 % 25,000

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น FR

0 0 4,600 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์

14,410 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบ้า

16,684 19,920 50,890 -100 % 0

โครงการสุขภาพอนามัยสําหรับเด็ก(กอนวัย
เรียน)

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมสุขภาพอนามัยสําหรับ
เด็ก(กอนวัยเรียน)

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 31,094 19,920 105,490 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 59,458 0 0 % 0
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วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 20,000 59,458 0 0
รวมงบดําเนินงาน 51,094 79,378 105,490 100,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 51,094 79,378 105,490 100,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 51,094 79,378 105,490 100,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 664,320 735,060 772,080 52.9 % 1,180,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

69,960 69,960 69,960 42.88 % 99,960

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 446,040 508,440 776,320 -0.95 % 768,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 90,300 90,000 160,000 -28.75 % 114,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,312,620 1,445,460 1,820,360 2,205,420
รวมงบบุคลากร 1,312,620 1,445,460 1,820,360 2,205,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 222,910 -51.46 % 108,201

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 15,300 17,400 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 15,300 17,400 252,910 158,201
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 -70 % 3,000

คาโฆษณาและเผยแพร 0 12,905 5,000 100 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการรายเดือน 77,000 735,000 1,008,000 -5.95 % 948,000

คาถายเอกสาร 0 0 5,000 -80 % 1,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 31,740 47,480 14,820 237.38 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,609 95,925 165,885 60.35 % 266,000

รวมค่าใช้สอย 110,349 891,310 1,208,705 1,278,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 42,482 42,911 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 -70 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 1,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 190,793.9 200,000 0 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 30,000 -50 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 86,870 101,480 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 129,352 335,184.9 452,000 381,000
รวมงบดําเนินงาน 255,001 1,243,894.9 1,913,615.05 1,817,201

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 6,000 0 0 % 0

เก้าอี้สําหรับผู้มาติดตอราชการ 0 7,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบประตูบานเลื่อนใส 0 4,900 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 18,000 บี
ทียู

0 27,600 0 0 % 0

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 0 9,800 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 4,300 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 7,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวล
ผล แบบ ที่ 1

0 0 22,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 0 30,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบ
ที่ 2

29,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,900 97,100 37,000 0
รวมงบลงทุน 29,900 97,100 37,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,597,521 2,786,454.9 3,770,975.05 4,022,621
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชางเฟอร์นิเจอร์ 67,055 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ

281,171 0 400 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 348,226 0 400 100,000
รวมงบดําเนินงาน 348,226 0 400 100,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 348,226 0 400 100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,945,747 2,786,454.9 3,771,375.05 4,122,621

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 953,040 668,700 538,240 92.59 % 1,036,620

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

112,440 69,000 56,500 75.22 % 99,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินประจําตําแหนง 60,000 60,000 40,750 47.24 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 538,200 581,400 603,000 2.75 % 619,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 142,560 136,860 132,800 -0.6 % 132,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,806,240 1,515,960 1,371,290 1,947,180
รวมงบบุคลากร 1,806,240 1,515,960 1,371,290 1,947,180

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 106,000 -64.06 % 38,100

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 82,000 90,000 72,500 -17.24 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 35,480 14,900 13,200 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 117,480 104,900 191,700 143,100
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 34,300 9,388 0 100 % 10,000

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 1,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาจ้างเหมาบริการรายเดือน 133,000 252,000 462,000 -9.09 % 420,000

คาถายเอกสาร 0 0 0 100 % 1,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 10,500 32,065 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 145,690 334,259 653,510 -54.09 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 323,490 627,712 1,115,510 762,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 22,728 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 157,739 106,105 150,000 0 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 2,000 0 125,000 -60 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 1,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 125,795.4 200,000 0 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,490 43,412 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 209,229 298,040.4 565,000 491,000
รวมงบดําเนินงาน 650,199 1,030,652.4 1,872,210 1,396,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0 0 0 100 % 854,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการขยายเขตระบบสื่อไร้สายประจํา
ตําบลกะลุวอ

0 0 826,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมูที่ 1 0 0 450,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา

0 0 24,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2

29,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,900 0 1,300,500 854,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน (ติดตั้ง
ห้องกระจกบริเวณหน้ากองชาง)

111,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู
ที่ 7 บ้านรอตันบาตู

204,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 315,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 344,900 0 1,300,500 854,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,801,339 2,546,612.4 4,544,000 4,197,280
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานไฟฟ้าและประปา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสํานักงานองค์การ
บริหารสวนตําบลกะลุวอ

347,217 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้า
สาธารณะ

0 0 662,515 -100 % 0

อุดหนุนขยายเขตเสาไฟฟ้าสาธารณะ/แรง
ต่ํา

0 199,988.49 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 347,217 199,988.49 662,515 0
รวมงบเงินอุดหนุน 347,217 199,988.49 662,514.95 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 347,217 199,988.49 662,514.95 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการรายเดือน 0 336,000 777,000 11.2 % 864,000

รวมค่าใช้สอย 0 336,000 777,000 864,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 370,000 60,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 370,000 60,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 706,000 837,000 864,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 706,000 837,000 864,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,148,556 3,452,600.89 6,043,514.95 5,061,280

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น แผน
ดําเนินการ

0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น แผน
ดําเนินการ

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการเตรียมการรับเสด็จ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเตรียมการรับเสด็จ 26,364 84,898 60,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กระจูด ประจําปี 2562

293,290 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 48,200 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะ 57,280 0 0 0 % 0

โครงการศึกษาดูงาน 308,900 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมในการใช้
สิทธิ
เลือกตั้ง

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 734,034 84,898 120,000 65,000
รวมงบดําเนินงาน 734,034 84,898 120,000 65,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 734,034 84,898 120,000 65,000
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเขตตําบลกะลุวอ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กระจูด

0 50,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอบรมผู้นําและบุ
คลากรทางศาสนา

0 0 0 100 % 100,000

โครงการรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะ 0 0 90,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลกะลุ
วอ

0 23,450 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุตําลกะลุ
วอ

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 73,450 120,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 0 73,450 120,000 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมทอผ้าเขานาคา 0 0 19,775 -100 % 0

อุดหนุนกลุมแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูด 0 0 18,565 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 38,340 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 38,340 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 73,450 158,340 200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 734,034 158,348 278,340 265,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,850 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 351,420 99,710 342,000 -100 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 100 % 300,000
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โครงการสงนักกีฬาเข้าแขงขันในระดับตาง 
ๆ

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 371,270 99,710 372,000 300,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 49,940 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 49,940 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 371,270 149,650 422,000 350,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 371,270 149,650 422,000 350,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
ประเพณีสงกรานต์

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
ประเพณีสงกรานต์

16,600 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
ประเพณีสารทเดือนสิบ

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
ประเพณีสารทเดือนสิบ

7,502 6,200 20,000 -100 % 0

โครงการประเพณีวันลอยกระทง 23,100 0 30,000 -100 % 0

โครงการประเพณีวันลอยกระทง 0 0 0 100 % 30,000

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 150,000

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 0 199,980 200,000 -100 % 0

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 119,970 0 129,400 -100 % 0

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 150,000

โครงการสงเสริมการเรียนการสอนอัลกุ
รอาน

180,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมเข้าพรรษา 19,845 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมเข้าพรรษา 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนประเพณีลาก
พระหรือชักพระ

10,000 13,775 20,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนประเพณีลากพระหรือชัก
พระ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 100 % 150,000
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
เด็กและเยาวชน

150,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 527,017 219,955 439,400 560,000
รวมงบดําเนินงาน 527,017 219,955 439,400 560,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 527,017 219,955 439,400 560,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 898,287 369,605 861,400 910,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการจัดทําป้ายบอกทางเข้าวัดเขานาคา 
ม.5

0 0 11,800 -100 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร
อเนกประสงค์ หมูที่ 6

0 0 580,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคาร อปพร. อบต.กะลุ
วอ

0 197,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:14 หน้า : 39/43



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการติดตั้งกันสาดพร้อมเทพื้น คสล.อป
พร.อบต.กะลุวอ

0 0 0 100 % 295,300

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยบาลา
เซาะ-แบยา หมูที่ 4

0 0 106,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายซอย
กาญจนา หมูที่ 2

0 0 0 100 % 181,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบาเลฮี
เล-บ้านเปาะโก๊ะ หมูที่ 6

0 0 0 100 % 301,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านใหม หมูที่  2

0 0 526,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายดาแลฮูมอ-ปอเนาะ หมูที่ 4

0 0 249,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าบ้านเปาะเตะฮะ หมูที่ 8

0 0 241,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยทาเรือ หมูที่ 3

0 352,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านผู้ชวย หมูที่ 6

0 249,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้าน
เปาะซูแอ-โรงเรียนอัซซูลามียะห์ หมูที่ 1

0 200,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. หน้า
บ้านกอเดร์-บ้านมะรอปีอี หมที่ 5

0 0 0 100 % 564,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ตลอด
สายพร้อมฝาปิด (ถนนใหญ) หมที่ 2

0 0 0 100 % 284,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.บ้าน
เปาะซูแอ-โรงเรียนอัซซูลามียะห์ หมูที่ 1

0 0 0 100 % 318,800

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.บ้าน
เปาะเลาะ หมูที่ 7

0 0 0 100 % 256,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.บ้านมา
มะมียะห์ หมูที่ 3

0 0 0 100 % 539,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.สายดา
แลฮูมอ หมูที่ 4

0 0 0 100 % 557,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.หน้า
บ้านมะแด-มะยีดิง หมูที่ 8

0 318,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.หน้า
บาลาเซาะบายะห์ หมูที่ 5

0 342,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.หน้า
อาคารเอนกประสงค์-บ้านยาตี หมูที่ 8

0 0 0 100 % 529,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบาโย หมูที่ 3

0 0 446,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ร้านโต๊ะอีหมาม-บ้านเมาะซูลา
เมาะ

0 0 776,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกคูคลอง ประจําปี 2563 0 590,000 0 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายร้านเปาะยิ  หมูที่ 
7

0 0 1,289,000 -100 % 0

รางระบายน้ํา คสล.สายดาแลฮูมอ 0 288,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงโรงจอดรถที่ทําการ อบต
.กะลุวอ

0 0 800,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.กะ
ลุวอ

0 0 0 100 % 830,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k) 0 0 0 100 % 46,551

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,536,000 5,026,300 4,701,651
รวมงบลงทุน 0 2,536,000 5,026,300 4,701,651

รวมงานก่อสร้าง 0 2,536,000 5,026,300 4,701,651
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 2,536,000 5,026,300 4,701,651
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมให้ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

179,725 179,725 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 179,725 179,725 0 0
รวมงบดําเนินงาน 179,725 179,725 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 179,725 179,725 0 0
รวมแผนงานการเกษตร 179,725 179,725 0 0

รวมทุกแผนงาน 39,380,485.75 42,912,451.62 54,607,500 55,555,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

168,954

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,760

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,975,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,420,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจาย 338,730

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

491,120

เงินสมทบกองทุน สปสช
.

260,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

168,954

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,760

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,975,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,420,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจาย 338,730

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

491,120

เงินสมทบกองทุน สปสช
.

260,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,540,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,890,980 1,778,580 1,180,500 1,036,620

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

643,920 175,440 99,960 99,000

เงินประจําตําแหนง 246,000 42,000 42,000 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,481,160 488,220 768,960 619,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

312,360 169,200 114,000 132,000

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

814,659 280,000 144,055 108,201 38,100

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 5,000 10,000 5,000

คาเชาบ้าน 420,000 72,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,540,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

9,886,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

1,018,320

เงินประจําตําแหนง 390,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 3,357,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

727,560

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,385,015

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000

คาเชาบ้าน 552,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

90,000 15,800 40,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 35,000 7,000 3,000 10,000

คากําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

360,000

คาโฆษณาและเผยแพร 20,000 12,000 10,000 1,000

คาจ้างเหมาบริการราย
เดือน

924,000 252,000 948,000 1,284,000

คาถายเอกสาร 6,000 2,000 1,000 1,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

286,000 50,000 50,000 30,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
นายก อบต.และ
สมาชิกฯ อบต.

1,100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

185,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 55,000

คากําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

360,000

คาโฆษณาและเผยแพร 43,000

คาจ้างเหมาบริการราย
เดือน

3,408,000

คาถายเอกสาร 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

416,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
นายก อบต.และ
สมาชิกฯ อบต.

1,100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทัศนศึกษาดูงาน อบต
.กะลุวอ

200,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากร

100,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

10,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นใน
เขตอําเภอเมือง
นราธิวาส

40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 250,000 50,000 266,000 300,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลกะลุ
วอ

50,000

โครงการกีฬานักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการจัด
งานมหกรรมวิชาการ
และกีฬาสัมพันธ์

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทัศนศึกษาดูงาน อบต
.กะลุวอ

200,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากร

100,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

10,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นใน
เขตอําเภอเมือง
นราธิวาส

40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 866,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลกะลุ
วอ

50,000

โครงการกีฬานักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการจัด
งานมหกรรมวิชาการ
และกีฬาสัมพันธ์

100,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:21:21 หน้า : 8/20



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพาน้องทองฝัน
สานสัมพันธ์ครอบครัว

20,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 100,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนการสอนอัลกุรอาน

200,000

โครงการสงเสริมความรู้
และพัฒนาทักษะด้าน
กีฬา

15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

502,450

โครงการสายสัมพันธ์นัก
เรียน ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์

15,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดตอในเขต
พื้นที่ตําบลกะลุวอ

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้อง
ต้น FR

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพาน้องทองฝัน
สานสัมพันธ์ครอบครัว

20,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 100,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนการสอนอัลกุรอาน

200,000

โครงการสงเสริมความรู้
และพัฒนาทักษะด้าน
กีฬา

15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

502,450

โครงการสายสัมพันธ์นัก
เรียน ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์

15,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดตอในเขต
พื้นที่ตําบลกะลุวอ

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้อง
ต้น FR

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย โรคพิษ
สุนัขบ้า

20,000

โครงการอบรมสุขภาพ
อนามัยสําหรับเด็ก(กอน
วัยเรียน)

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

100,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น แผน
ดําเนินการ

15,000

โครงการเตรียมการรับ
เสด็จ

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเขตตําบลกะลุวอ

30,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอบรมผู้นําและ
บุุคลากรทางศาสนา

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย โรคพิษ
สุนัขบ้า

20,000

โครงการอบรมสุขภาพ
อนามัยสําหรับเด็ก(กอน
วัยเรียน)

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

100,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น แผน
ดําเนินการ

15,000

โครงการเตรียมการรับ
เสด็จ

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเขตตําบลกะลุวอ

30,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอบรมผู้นําและ
บุุคลากรทางศาสนา

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
โรงเรียนผู้สูงอายุตําลกะ
ลุวอ

40,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

โครงการจัดกิจกรรมสง
เสริมและสนับสนุน
ประเพณีสงกรานต์

โครงการจัดกิจกรรมสง
เสริมและสนับสนุน
ประเพณีสารทเดือนสิบ

โครงการประเพณีวัน
ลอยกระทง

โครงการเมาลิดสัมพันธ์

โครงการรอมฎอน
สัมพันธ์

โครงการสงเสริม
กิจกรรมเข้าพรรษา

โครงการสนับสนุน
ประเพณีลากพระหรือ
ชักพระ

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 130,000 25,000 40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
โรงเรียนผู้สูงอายุตําลกะ
ลุวอ

40,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

300,000 300,000

โครงการจัดกิจกรรมสง
เสริมและสนับสนุน
ประเพณีสงกรานต์

20,000 20,000

โครงการจัดกิจกรรมสง
เสริมและสนับสนุน
ประเพณีสารทเดือนสิบ

20,000 20,000

โครงการประเพณีวัน
ลอยกระทง

30,000 30,000

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 150,000 150,000

โครงการรอมฎอน
สัมพันธ์

150,000 150,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมเข้าพรรษา

20,000 20,000

โครงการสนับสนุน
ประเพณีลากพระหรือ
ชักพระ

20,000 20,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

150,000 150,000

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 235,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,000 3,000 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 23,000 2,158,240 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 1,000 1,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 250,000 200,000 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 6,500 5,000 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 60,000 100,000 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุกอสร้าง 50,000

วัสดุกีฬา

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 418,000 12,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

152,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

คาจ้างในการสํารวจ
ประเมินความพึงพอใจ

25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน

4,044,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 155,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,183,240

วัสดุยานพาหนะและขนสง 12,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 650,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 26,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 360,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุกอสร้าง 50,000

วัสดุกีฬา 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 430,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

152,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

คาจ้างในการสํารวจ
ประเมินความพึงพอใจ

25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน

4,044,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน

854,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการติดตั้งกันสาด
พร้อมเทพื้น คสล.อป
พร.อบต.กะลุวอ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายซอยกาญจนา 
หมูที่ 2

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายบาเลฮีเล-บ้าน
เปาะโก๊ะ หมูที่ 6

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. หน้า
บ้านกอเดร์-บ้านมะรอปี
อี หมุที่ 5

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ตลอด
สายพร้อมฝาปิด (ถนน
ใหญ) หมุที่ 2

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:21:21 หน้า : 17/20



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน

854,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการติดตั้งกันสาด
พร้อมเทพื้น คสล.อป
พร.อบต.กะลุวอ

295,300 295,300

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายซอยกาญจนา 
หมูที่ 2

181,000 181,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายบาเลฮีเล-บ้าน
เปาะโก๊ะ หมูที่ 6

301,000 301,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. หน้า
บ้านกอเดร์-บ้านมะรอปี
อี หมุที่ 5

564,000 564,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ตลอด
สายพร้อมฝาปิด (ถนน
ใหญ) หมุที่ 2

284,000 284,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.บ้าน
เปาะซูแอ-โรงเรียนอัซ
ซูลามียะห์ หมูที่ 1

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.บ้าน
เปาะเลาะ หมูที่ 7

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.บ้านมา
มะมียะห์ หมูที่ 3

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.สายดา
แลฮูมอ หมูที่ 4

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.หน้า
อาคารเอนก
ประสงค์-บ้านยาตี หมูที่ 
8

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน อบต.กะลุวอ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

รวม 12,690,764 16,722,099 330,000 10,651,585 100,000 4,122,621 5,061,280 265,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.บ้าน
เปาะซูแอ-โรงเรียนอัซ
ซูลามียะห์ หมูที่ 1

318,800 318,800

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.บ้าน
เปาะเลาะ หมูที่ 7

256,000 256,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.บ้านมา
มะมียะห์ หมูที่ 3

539,000 539,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.สายดา
แลฮูมอ หมูที่ 4

557,000 557,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.หน้า
อาคารเอนก
ประสงค์-บ้านยาตี หมูที่ 
8

529,000 529,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน อบต.กะลุวอ

830,000 830,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

46,551 46,551

รวม 910,000 4,701,651 55,555,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ

อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 55,555,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 162,000 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 40,000 บาท

- ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริง ในป
  งบประมาณที่ผานมา
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.64
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.พ.ศ.2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 120,000 บาท

- ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริง ในป
  งบประมาณที่ผานมา
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.64
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

ภาษีป้าย จํานวน 2,000 บาท

- ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริง ในป
  งบประมาณที่ผานมา
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.64
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.พ.ศ.2563
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หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 435,200 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 200 บาท

- ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริง ในป
  งบประมาณที่ผานมา
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.64
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 330,000 บาท

- ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริง ในป
  งบประมาณที่ผานมา
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.64
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริง ในป
  งบประมาณ พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.64
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริง ในป
  งบประมาณที่ผานมา
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.64
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

- ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริง ในป
  งบประมาณ พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.64
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.พ.ศ.2541 และ
  ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

- ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริง ในป
  งบประมาณที่ผานมา
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.64
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 242,000 บาท
คาเชาที่ดิน จํานวน 82,000 บาท

- ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริง ในป
  งบประมาณที่ผานมา
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.64
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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ดอกเบี้ย จํานวน 160,000 บาท

- ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริง ในป
  งบประมาณที่ผานมา
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.64
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 109,800 บาท
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 8,000 บาท

- ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริง ในป
  งบประมาณที่ผานมา
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.64
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 101,800 บาท

- ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริง ในป
  งบประมาณที่ผานมา
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.64
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 23,607,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 280,000 บาท

- ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริง ในป
  งบประมาณที่ผานมา
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.64
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท

- ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริง ในป
  งบประมาณที่ผานมา
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.64
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 4,030,000 บาท

- ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริง ในป
  งบประมาณที่ผานมา
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.64
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 120,000 บาท

- ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริง ในป
  งบประมาณที่ผานมา
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.64
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 9,000,000 บาท

- ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริง ในป
  งบประมาณที่ผานมา
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.64
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

คาภาคหลวงแร จํานวน 90,000 บาท

- ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริง ในป
  งบประมาณที่ผานมา
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.64
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท

- ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริง ในป
  งบประมาณที่ผานมา
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.64
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 7,000 บาท

- ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริง ในป
  งบประมาณที่ผานมา
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.64
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 30,999,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 30,999,000 บาท

- ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริง ในป
  งบประมาณ พ.ศ.2564
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.64
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ

อําเภอเมืองนราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,555,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,690,764 บาท
งบกลาง รวม 12,690,764 บาท

งบกลาง รวม 12,690,764 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 168,954 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน
 สังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ 
 ในอัตราร้อย ละ 5 ของคาจ้างชั่วคราว 
 เป็นเงิน 3,379,080.-บาท คิดเป็น 
 เงิน 168,954-บาท
-โดยปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน 
 ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
-เป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกันสังคมพ.ศ.2533
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
 ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620
 ลงวันที่  24 ธันวาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
 ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620
 ลงวันที่  22  เมษายน 2562
-ตั้งไว้  168,954.-บาท
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,760 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
 เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบ
 อัตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่อง
 มากจากทํางานให้แกนายจ้าง โดยคํานวณ
 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งป
 (มกราคม-ธันวาคม)
-ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
-ตั้งไว้  6,760.-บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,975,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ
 ให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป
 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง
 มหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวน
 ท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับ
 เงินเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้น
 แตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวน
 ท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
 2565) หน้าที่ 111 ลําดับที่ 1
-ตั้งไว้ 7,975,200-บาท
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,420,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุน
 สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการ หรือ
 ทุพพลภาพในเขตตําบลกะลุวอ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความ
 พิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวน
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 3749 ลงวันที่
 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
 2565) หน้าที่ 111 ลําดับที่ 2
-ตั้งไว้ 3,420,000-บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุน
 การสงเคระหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 
 ในเขตตําบลกะลุวอ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยหลักเกณฑการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
 การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 พ.ศ.2548
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท.0808.2/ว 3749 ลงวันที่
 30 มิถุนายน  2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
 2565) หน้าที่ 111  ลําดับที่ 3
-ตั้งไว้  30,000-บาท
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เงินสํารองจาย จํานวน 338,730 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไม
 สามารถคาดการณได้ลวงหน้าในกรณี
 จําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุ
 สาธารณภัยตลอดป โดยนําไปจายเพื่อ
 กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
 บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
 ประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกัน
 และแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก
 แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย 
 อัคคีภัย ไฟฟ้า  หมอกควัน โรคติดตอฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยวิธีการงบประมาณขององคกปกครอง
 สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 19 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 
 ลงวันที่  12 มีนาคม 2545
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่
 15 กรกฎาคม 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน
 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่
 8 กุมภาพันธ 2560
-เป็นไปตามหนังสือสงเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่น ที่ มท.0810.6/ว1994 ลงวันที่
 3 กรกฎาคม 2563
-ตั้งไว้  338,730.-บาท
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน สปสช. จํานวน 260,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน
 สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ไมน้อย
 กวาร้อยละ 50 กรณีรายได้ขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่นไมรวมเงินอุดหนุน
 สูงกวา 20 ล้านบาท
-ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
 ว3230 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 เรื่อง
 แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
 สุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อ
 สนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
 หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
 พื้นที่
-ตั้งไว้  260,000.-บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 491,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
 บํานาญของข้าราชการสวนท้องถิ่น
 (กบท.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
 บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2500
 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 1 ของ
 ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป
 และมิให้นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้
 เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวม
 คํานวณ (24,556,000x 2% = 491,120)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
 ท้องถิ่นพ.ศ.2546
-ตั้งไว้  491,120-บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,085,440 บาท

งบบุคลากร รวม 7,696,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายก
  องคการบริหารสวนตําบล  รองนายก
  องคการบริหารสวนตําบล 
  แยกรายละเอียดดังนี้
 (1) เงินเดือนนายกองคการบริหารสวน
      ตําบลในอัตราเดือนละ 20,400.-บาท
      เป็นเวลา 12 เดือน
 (2) เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวน
      ตําบล ในอัตราเดือนละ11,220.-บาท 
      ตอคน จํานวน 2 คน เป็นเวลา 12 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
  สวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
  สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
  สวนตําบล รองประธานสภาองคการ
  บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ 
  บริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
  องคการบริหารสวนตําบล และเลขา
  นุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
  พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
  พ.ศ.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่
  เกี่ยวข้อง        
- ตั้งไว้  514,080.-บาท
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง
 ของนายกองคการบริหารสวนตําบล
 รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
 จํานวน 3 ราย ดังนี้
 (1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก
       องคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
       เดือนละ 1,750.-บาท เป็นเวลา 12 เดือน
 (2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก
       องคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
       880.-บาทตอคน จํานวน 2 คน 
       เป็นเวลา 12 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
  สวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
  สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
  สวนตําบล รองประธานสภาองคการ
  บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ 
  บริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
  องคการบริหารสวนตําบล และเลขา
  นุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
  พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
  พ.ศ.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่
  เกี่ยวข้อง        
- ตั้งไว้  42,120.-บาท
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ
 ของนายกองคการบริหารสวนตําบล
 รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
 จํานวน 3 ราย ดังนี้
 (1) คาตอบแทนพิเศษนายก
       องคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
       เดือนละ 1,750.-บาท เป็นเวลา 
      12 เดือน
 (2) คาตอบแทนพิเศษรองนายก
       องคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
       880.-บาทตอคน จํานวน 2 คน 
       เป็นเวลา 12 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
  สวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
  สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
  สวนตําบล รองประธานสภาองคการ
  บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ 
  บริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
  องคการบริหารสวนตําบล และเลขา
  นุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
  พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
  พ.ศ.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่
  เกี่ยวข้อง        
- ตั้งไว้  42,120.-บาท
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการ
  นายกองคการบริหารสวนตําบล 
  เป็นเวลา 12 เดือน เดือนละ 7,200.-บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
  สวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
  สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
  สวนตําบล รองประธานสภาองคการ
  บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ 
  บริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
  องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
  สภาองคการบริหารสวนตําบล
  พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
  พ.ศ.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่
  เกี่ยวข้อง        
- ตั้งไว้  86,400.-บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,540,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภา
 องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ  ดังนี้
  1.คาตอบแทนประธานสภาองคการ
     บริหารสวนตําบล  
     จํานวน  134,640.-บาท
  2.คาตอบแทนรองประธานสภาองคการ
     บริหารสวนตําบล 
     จํานวน 110,160.-บาท
  3.คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหาร
     สวนตําบล จํานวน 1,209,600.-บาท
  4.คาตอบแทนเลขานุการสภา
     องคการบริหารสวนตําบล  
     จํานวน 86,400.-บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
  สวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
  สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
  สวนตําบล รองประธานสภาองคการ
  บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ 
  บริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
  องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
  สภาองคการบริหารสวนตําบล
  พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
  พ.ศ.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่
  เกี่ยวข้อง        
- ตั้งไว้ 1,540,800.-บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,470,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,778,560 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนราย
 เดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงิน
 เดือน และเงินเดือนประจําป ให้แก
 พนักงานสวนตําบลโดยคํานวณตั้งจายไว้
 เป็นเวลา  12 เดือน จํานวน  9 ราย
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
 สวนตําบลจังหวัดนราธิวาส เรื่องหลัก
 เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
 ประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่
 11 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
 ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปราฏําในแผน
 อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-
 2566)
-ตั้งไว้  3,778,560.-บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 437,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
 กําลังสามป โดยคํานวณ
 ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
 (1)เงินเพิ่มคาเงินพิเศษสําหรับการสู้รบ
      (พ.ส.ร.) รายเดือน จํานวน 5 ราย
      ตั้งไว้  83,400.-บาท
 (2)เงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือนของนัก
     บริหารงานองคการบริหารสวนตําบล
     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของ
     นักบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 ราย
     ตั้งไว้ 84,000.-บาท
 (3)เงินเพิ่มคาตอบแทนสวัสดิการพื้นที่
      พิเศษรายเดือน  จํานวน  9  ราย
      ตั้งไว้  270,000.-บาท
-ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
 หลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงาน
 สวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
 เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน
 2547และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ 
 ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
 เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอก
 เหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้
 ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น 
 ระดับ 8 ขึ้นไปได้รับเงินเดือนคาตอบแทน
 เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
 ตําแหนง และ ประกาศ ก.อบต.เรื่อง
 กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
 เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น 
 ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
 ครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)
-ตั้งไว้  437,400.-บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน
 ของผู้ดํารงตําแหนงบริหาร อํานวยการ
 โดยคํานวณตั้งจายไว้เป็นเวลา 12 เดือน
 จํานวน 4 ราย
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
 ตําบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ
 และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
 ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 10 
 พฤษภาคม 2559 และพระราชการบัญญัติ
 ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎใน
 แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 
 2564-2566)
-ตั้งไว้186,000.-บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 906,960 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
 ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
 คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 5 ราย
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
 บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศ
 คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
 นราธิวาส เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกียวกับ
 หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล
 ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการ
 บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
 ชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่  18 มิถุนายน
 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
 สวนตําบล จังหวัดนราธิวาส เรื่อง 
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
 กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566)
-ตั้งไว้ 906,960.-บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 162,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
 ของพนักงานจ้างตามพระราชบัญญัติ
 ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2542คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 
 เดือน ดังนี้
 (1) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่ม
       ตามคุณวุฒิรายเดือน ให้กับพนักงาน
       จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
       จํานวน 2 ราย
       - ตั้งไว้  12,000.-บาท
 (2) คาตอบแทนสวัสดิการพื้นที่พิเศษ        
       รายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจ  
       พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 ราย
       - ตั้งไว้ 150,000.-บาท
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
 ตําบล จังหวัดนราธิวาส เรื่องมาตรฐาน
 ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
 ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการ
 บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มคาครอง
 ชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 18 มิถุนายน
 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
 สวนตําบล จังหวัดนราธิวาส เรื่อง
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 ฉบับที่ 3ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
 กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566)
-ตั้งไว้  162,000.-บาท
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งบดําเนินงาน รวม 4,364,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 546,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
 กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
 ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงาน
 จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
 ที่ผานเกณฑการประเมินและมีสิทธิได้รับ
 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
 กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
 กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
 ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
 รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 พ.ศ.2557
-ตั้งงบประมาณไว้  200,000.-บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่
 ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดย
 ลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่
 ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
 เวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
 ลักษณะสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง
 สํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
 ราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
 ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
 ลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติ
 งานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้
 หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
 กฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการ
 บริหารสวนตําบลด้วย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
 ปฏิบัติงานอกเวลาราชการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตั้งไว้ 10,000.-บาท
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คาเชาบ้าน จํานวน 276,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงาน
 สวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบ้าน
 จํานวน 4 ราย
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
 คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
 พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและ หนังสือ
 กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
 และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชา
 บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือ
 สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
 คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-ตั้งไว้ 276,000.-บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
 ให้แก พนักงานสวนท้องถิ่น และ
 ลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
 พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
 ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
 เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ
 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
 บุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม
 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
 ศึกษาและคาเลาเรียน
-ตั้งไว้ 60,000.-บาท
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ค่าใช้สอย รวม 2,793,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 360,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายในการกําจัดสิ่งปฏิกูล
 และรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ที่
 เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
 สวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
 และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
 งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวง
 มหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
 เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้ 360,000.-บาท

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือแผง
 ปดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร การบันทึก
 ภาพยนต วีดีโอ วีดีทัศน คาล้างอัดขยาย
 รูปถาย ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจการ
 ขององคการบริหารสวนตําบลในสื่อตาง ๆ
 เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน 
 หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ ป้าย
 ประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตาง ๆ คาธรรม
 เนียมตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ดวนมากที มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
 เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้ 10,000.-บาท
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คาจ้างเหมาบริการรายเดือน จํานวน 588,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรายเดือน
 ที่ปฏิบัติงานประจําสํานักงานปลัดฯ ตาม
 รายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบล
 กะลุวอกําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
 สวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
 และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
 งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวง
 มหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
 เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้ 588,000.-บาท

คาถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลม
 หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
 สวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
 และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
 งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวง
 มหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
 เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้  5,000.-บาท

วันที่พิมพ : 8/4/2565  11:14:44 หน้า : 20/152



รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
 บริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
 ประเภทนี้ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
 ปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
 0808.2/1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
 รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจํา
 ปขององคการปกครองสวนท้องถิ่นและ
 หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ 
 มท0808.2/ว7120  ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
 เหมาบริการขององคกรปกครองสวน
 ท้องถิ่น
-ตั้งไว้ 30,000.-บาท
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดประชุม
  ราชการ ดังนี้
  (1) การประชุมราชการภายในหนวยงาน
        ประจําเดือน
  (2) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุ
        กรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ ที่
        ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ
        หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
        หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวน
        ท้องถิ่น
  (3) การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
        กรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
  (4) การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อ
        บูรณาการจัดทําแผนชุมชนหรือเรื่อง 
        อื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
        สั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
  (5) การประชุมระหวางองคกรปกครอง
        สวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวน
        ท้องถิ่น
  (6) การประชุมระหวางองคกรปกครอง
        สวนท้องถิ่นกับสวนราชการ หนวย
        งานอื่นของรัฐหรือเอกชน
  (7) การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการ
        ปฏิบัติหน้าที่ขององคกรปกครอง
        สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหาร
  งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 0766
  ลงวันที่  5 กุมภาพันธ 2563
- ตั้งไว้  10,000.-บาท
    

วันที่พิมพ : 8/4/2565  11:14:44 หน้า : 22/152



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
 ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
 อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
 พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ
 ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
 คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะ
 เบียนตาง ๆ ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
 ใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
 หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
 ปัจจุบัน
-ตั้งไว้  200,000.-บาท
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คาใช้จายในการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกฯ อบต. จํานวน 1,100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง
 ทั่วไปเลือกตั้งซอม ของนายก อบต.
 และสมาชิกสภา อบต. โดยจายเป็นคา
 ตอบแทนคณะกรรมการ การเลือกตั้งท้อง
 ถิ่นและผู้อํานวยการการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจําหนวย
 เลือกตั้ง คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่นับ
 คะแนน คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
 ราชการของเจ้าหน้าที่คาประชาสัมพันธ
 คาป้าย คาถายเอกสาร คาแบบพิมพ 
 คาฝึกอบรม คาวัสดุอุปกรณเลือกตั้ง 
 คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จายอื่น ๆ 
 ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
 มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม
 2561
-เป็นไปตามหนังือกระทรวงมหาดไทย
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่
 20มีนาคม 2563
-ตั้งไว้  1,100,000.-บาท
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โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน อบต.กะลุวอ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ของ
 คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงาน
 สวนตําบล ลูกจ้างฯ ผู้นําชุมชน ผู้นําสตรี
 และผู้สังเกตการณ เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
 การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คา
 ใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คา
 วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
 ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
 เอกสารและสิ่งพิมพคาหนังสือสําหรับผู้
 เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอ
 สื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
 อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
 อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
 วิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พักคายาน
 พาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ
 ฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
 การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  125  ลําดับที่  2
-ตั้งไว้  200,000.-บาท
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
 บุคลากรเชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
 และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คา
 ใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คา
 วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
 ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
 เอกสารและสิ่งพิมพคาหนังสือสําหรับผู้
 เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอ
 สื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
 อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
 อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
 วิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พักคายาน
 พาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ
 ฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
 การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 125 ลําดับที่  1
-ตั้งไว้  100,000.-บาท
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โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอเมืองนราธิวาส

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทํา
 โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
 เหลือประชาชน เชน คาจ้างเหมาบริการผู้
 ปฏิบัติงาน ณ ศูนยชวยเหลือปฏิบัติการ
 รวมฯ คาวัสดุอุปกรณ คาสาธารณูปโภค 
 ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชน
 ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
 ท้องถิ่นพ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (ฉบับที่2)พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว516
 ลงวันที่  22  กุมภาพันธ 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่1 
 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 1
-ตั้งไว้ เป็นเงิน  40,000.-บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา คาซอมแซม
 ทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ
 เชน ที่ดิน อาคาร สิ่งกอสร้าง ยานพาหนะ
 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ๊นเตอร เครื่อง
 ใช้สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ 
 ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกรณีจ้างเหมาทั้งคาสิ่ง
 ของและคาแรง
-ตั้งไว้  150,000.-บาท
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ค่าวัสดุ รวม 425,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงานประเภท
 วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจาย 
 เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
 ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่
 ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
 ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
 ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
 เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
 เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บ
 กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
 กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรง
 วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
 กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
 เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
 ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
 หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้าย
 ตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
 ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป 
 พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
 กระดาษ หมึก ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บ
 กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร เทป PVC
 ไม้บรรทัด คลิป แป๊ก เช็มหมุด กระดาษ
 คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
 ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า สําลี 
 ธงชาติ สิ่งพิมพที่จากการซื้อหรือจ้างพิมพ
 ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง
 น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน
 ฯลฯ
-ตั้งไว้  70,000.-บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
 ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
 รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
 หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
 สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
 ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน
 คาขนสง ภาษีคาประกันภัย คาติดตั้ง
 เป็นต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภท
 รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ อาทิเชน 
 หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด
 ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู 
 น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง ม้ง 
 ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม
 ช้อนซ้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน
 กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด 
 เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่อง
 ป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า หม้อ
 หุ้งข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง
 ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อ
 จากเอกชน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
 ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
 วันที่  27  มิถุนายน  2559 
-ตั้งไว้  20,000.-บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
 ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
 อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
 จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
 ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพือจัดหาสิ่งของที่
 ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
 ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
 ภาษีคาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน
 ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย 
 กุญแจเลื่อน คีมลอคคลัตซ กระจกโค้งมน
 ลอคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ 
 สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยาง
 รถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล
 เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต 
 เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก
 ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา 
 หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน 
 ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน
 กระจกมองข้างรถยนต กันชน รถยนต
 เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
-ตั้งไว้ 10,000.-

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
 วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
 คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
 คาติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
 เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน
 น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส
 ฯลฯ
-ตั้งไว้ 200,000.-บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
 ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
 รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
 ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้
 ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
 ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
 คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน พกัน สี
 กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม แมมโมรี่การด 
 ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
 (ภาพยนตวีดีโอเทปแผนซีดี) รูปสีหรือขาว
 ดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถาย
 ดาวเทียม ฯลฯ
-ตั้งไว้  5,000.-บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภท
 วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ
 ประกอบ อะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
 ประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
 วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
 ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
 ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
 พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
 ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือ
 จานบันทึกข้อมูล อุปกรณ บันทึกข้อมูล 
 (Diskette,Floppy Disk, Removable Disk,
 Compact Disc, Digital Video Disc Flash
 Drive) เทปบันทึกข้อมูล  (Reel Magnetic
 Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
 พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
 คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
 เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง
 สายเคเบิล หนวยประมวลผลฮารดดิสก
 ไดนร แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
 แป้นพิมพ (Key Boaed) เมนบอรด (Mian 
 Boaed) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน
 RAM คัตชีสฟดเตอร (Cut Sheet Feeder)
 เมาส (Mouse) พริ้นเตอรสวิตชิ่งบอกช
 (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
 สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
 (Card) เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti
 virus Card,Sound Card) เป็นต้น เครื่อง
 อานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน 
 แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต
 (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD - RoM) 
 แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
-ตั้งไว้ 100,000.-บาท
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 
 เชน ถังดับเพลิง  น้ํายาดับเพลิง  ลูกบอลดับ
 เพลิง  โฟมดับเพลิง  ฯลฯ
-ตั้งไว้ 20,000.-บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 418,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่
 สาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
 กัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
 องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ
-ตั้งไว้ 418,000.-บาท
     
      

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท รวมถึงคาใช้จาย
 เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาว และคาใช้
 จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน 
 การเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท
 คาบํารุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ ในกิจการ
 องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ
-ตั้งไว้ 20,000-บาท
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ 
 คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
 ไปรษณียคาธรรมเนียมการโอนเงินใน
 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
 อิเล็กทรอนิกส(GFMIS) ในกิจการของ
 องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ
-ตั้งไว้  10,000.-บาท
     
      

          

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 152,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและ
 โทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) 
 คาเทเลกช  คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ
 สื่อสาร คาสื่อสาร ผานดาวเทียม คาใช้จาย
 เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ตรวมถึง
 อินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆเชน 
 คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม
 ฯลฯ เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงคา
 ใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและ
 คาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
-ตั้งไว้  152,000.-บาท
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งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างในการสํารวจประเมินความพึงพอใจ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างในการสํารวจประเมิน
 ความพึงพอใจในการให้บริการจากกลม
 เป้าหมายผู้รับบริการจากองคการบริหาร
 สวนตําลกะลุอ ประจําปงบประมาณ 2565 
-เป็นไปตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ
 เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน
 ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
 เป็นเงินรางวัลประจําป สําหรับพนักงาน
 สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
 องการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558
-ตั้งไว้  25,000.-บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 4,636,659 บาท
งบบุคลากร รวม 3,103,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,103,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,112,420 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน
 เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน และ
 เงินเดือนประจําป ให้แกพนักงานสวนตําบล
 โดยคํานวณตั้งจายไว้ เป็นเวลา  12 เดือน
 จํานวน  6 ราย
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
 สวนตําบลจังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ
 และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
 ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 11 มีนาคม
 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
 งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวน
 อัตราตามที่ปรากฏนแผนอัตรากําลังสามป
 (ปงบประมาณ 2564-2566) 
-ตั้งไว้  2,112,420.-บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 206,520 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
 กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566)
 โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
 ดังนี้
 (1)เงินเพิ่มคาเงินพิเศษสําหรับการสู้รบ
      (พ.ส.ร.) รายเดือน จํานวน 2 ราย
      ตั้งไว้  26,520.-บาท
 (2)เงินเพิ่มคาตอบแทนสวัสดิการพื้นที่
      พิเศษรายเดือน  จํานวน 6 ราย
      ตั้งไว้  180,000.-บาท
-ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
 หลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงาน
 สวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
 เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน
 2547และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ 
 ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
 เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอก
 เหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้
 ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น 
 ระดับ 8 ขึ้นไปได้รับเงินเดือน คาตอบแทน
 เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
 ตําแหนง และ ประกาศ ก.อบต.เรื่อง
 กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
 เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น 
 ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
 ครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)
-ตั้งไว้  206,520.-บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน
 ของผู้ดํารงตําแหนงบริหาร อํานวยการ
 โดยคํานวณตั้งจายไว้เป็นเวลา 12 เดือน
 จํานวน 2 ราย
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
 ตําบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ
 และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
 ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 10 
 พฤษภาคม 2559 และพระราชการบัญญัติ
 ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
 พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผน
 อัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ2564-2566)
-ตั้งไว้ 60,000.-บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 574,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
 ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป คํานวณตั้ง
 จายไว้ 12 เดือน จํานวน 4 ราย
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
 บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศ
 คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
 นราธิวาส เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกียวกับ
 หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล 
 ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการ
 บริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครอง
 ชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่  18 มิถุนายน
 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
 สวนตําบล จังหวัดนราธิวาส เรื่อง 
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
 กําลังสามป(ปงบประมาณ 2564-2566)
-ตั้งไว้  574,200.-บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 150,360 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
 ของพนักงานจ้างตามพระราชบัญญัติ
 ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2542 คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
 (1) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่ม
       ตามคุณวุฒิรายเดือน ให้กับพนักงาน
       จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
       ทั่วไป จํานวน 4 ราย
       - ตั้งไว้  30,360.-บาท
 (2) คาตอบแทนสวัสดิการพื้นที่พิเศษ        
       รายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจ  
       พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 ราย
       - ตั้งไว้  120,000.-บาท
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
 ตําบล จังหวัดนราธิวาส เรื่องมาตรฐาน
 ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
 ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการ
 บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพ          
 ชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 18 มิถุนายน
 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
 สวนตําบล จังหวัดนราธิวาส เรื่อง
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
 กําลังสามป(ปงบประมาณ 2564-2566)
-ตั้งไว้  150,360.-บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,533,159 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 798,659 บาท
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คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 614,659 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น
 เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
 ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงาน
 จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
 ที่ผานเกณฑการประเมินและมีสิทธิได้รับ
 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
 การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
 กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
 ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
 รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้อง
 ถิ่นพ.ศ.2557
-ตั้งงบประมาณไว้  214,659.-บาท
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือ 
 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
 จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ
 เชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
 บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่
 ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
 งานจ้างออกแบบหรือควบุมงานกอสร้าง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวน
 ที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 
 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคา
 ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
-ต้งไว้  400,000.-บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่
 ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดย
 ลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่
 ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
 เวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
 ลักษณะสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง
 สํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
 ราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
 ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
 ลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติ
 งานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้
 หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
 กฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการ
 บริหารสวนตําบลด้วย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
 ปฏิบัติงานอกเวลาราชการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตั้งไว้ 10,000.-บาท
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คาเชาบ้าน จํานวน 144,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงาน
 สวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบ้าน
 จํานวน 2 ราย
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
 คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
 พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและ หนังสือ
 กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
 และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชา
 บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือ
 สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
 คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-ตั้งไว้  144,000.-บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
 ให้แก พนักงานสวนท้องถิ่น และ
 ลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
 พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
 ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
 เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ
 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
 บุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม
 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
 ศึกษาและคาเลาเรียน
-ตั้งไว้  30,000.-บาท
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ค่าใช้สอย รวม 548,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือแผง
 ปดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร การบันทึก
 ภาพยนต วีดีโอ วีดีทัศน คาล้างอัดขยาย
 รูปถาย ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจการ
 ขององคการบริหารสวนตําบลในสื่อตาง ๆ
 เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน 
 หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ ป้าย
 ประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตาง ๆ คาธรรม
 เนียมตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ดวนมากที มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
 เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้  10,000.-บาท

คาจ้างเหมาบริการรายเดือน จํานวน 336,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรายเดือน
 ที่ปฏิบัติงานประจํากองคลัง ตาม
 รายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบล
 กะลุวอกําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
 สวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
 และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
 งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวง
 มหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
 เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้ 336,000.-บาท
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คาถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลม
 หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
 สวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
 และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
 งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวง
 มหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
 เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้ 1,000.-บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
 บริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
 ประเภทนี้ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
 สวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
 รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-
 รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
 องคการปกครองสวนท้องถิ่นและ หนังสือ
 กระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท0808.2/ว
 7120  ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑ
 การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ
 องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้ 5,000.-บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 86,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
 ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
 อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
 พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ
 ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
 คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะ
 เบียนตาง ๆ ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
 ใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
 หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
 ปัจจุบัน
-ตั้งไว้  86,000.-บาท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดิน
 และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย  เชน คาจัดหา
 วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้อง  คาอาหาร  คา
 เครื่องดื่ม คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ และ
 คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น และเกี่ยวข้อง 
 ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
 แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
 แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้อง
 ถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
 2565) หน้าที่  126  ลําดับที่  6
-ตั้งไว้  10,000.-บาท
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา คาซอมแซม
 ทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ
 เชน ที่ดิน อาคาร สิ่งกอสร้าง ยานพาหนะ
 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ๊นเตอร เครื่อง
 ใช้สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ 
 ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกรณีจ้างเหมาทั้งคาสิ่ง
 ของและคาแรง
-ตั้งไว้  100,000.-บาท
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ค่าวัสดุ รวม 166,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงานประเภท
 วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจาย 
 เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
 ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่
 ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
 ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
 ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
 เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
 เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บ
 กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
 กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรง
 วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
 กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
 เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
 ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
 หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้าย
 ตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
 ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป 
 พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
 กระดาษ หมึก ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บ
 กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร เทป PVC
 ไม้บรรทัด คลิป แป๊ก เช็มหมุด กระดาษ
 คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
 ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า สําลี 
 ธงชาติ สิ่งพิมพที่จากการซื้อหรือจ้างพิมพ
 ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง
 น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน
 ฯลฯ
-ตั้งไว้  60,000.-บาท
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
 ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
 อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
 จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 
 ปรับปรุงรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
 การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
 ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
 ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน
 ไมโครโฟน ขาตั้ง หัวแรงไฟฟ้าเครื่องวัด
 กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
 มาตราสําหรับมาตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
 ประจุไฟ ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
 ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
 สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า 
 ลูกถ้วยสายอาอากาศ รีซิสเตอร มูฟวิ่ง
 คอยสคอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรส
 เซนซเบรกเกอร สายอากาศหรือเสา
 อากาศสําหรับวิยุ เครื่องรับโทรทัศน 
 จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง
 แผงวงจรผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับ
 ทางไฟ ฯลฯ
-ตั้งไว้ 2,000.-บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
 ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
 รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
 หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
 สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
 ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน
 คาขนสง ภาษีคาประกันภัย คาติดตั้ง
 เป็นต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภท
 รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ อาทิเชน 
 หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด
 ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู 
 น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง ม้ง 
 ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม
 ช้อนซ้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน
 กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด 
 เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่อง
 ป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า หม้อ
 หุ้งข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง
 ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อ
 จากเอกชน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
 ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
 วันที่  27  มิถุนายน  2559 
-ตั้งไว้  3,000.-บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
 วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
 คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
 คาติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
 เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน
 น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส
 ฯลฯ
-ตั้งไว้ 50,000.-บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
 ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
 รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
 ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้
 ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
 ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
 คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน พกัน สี
 กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม แมมโมรี่การด 
 ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
 (ภาพยนตวีดีโอเทปแผนซีดี) รูปสีหรือขาว
 ดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถาย
 ดาวเทียม ฯลฯ
-ตั้งไว้  1,500.-บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภท
 วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ
 ประกอบ อะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
 ประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
 วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
 ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
 ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
 พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
 ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือ
 จานบันทึกข้อมูล อุปกรณ บันทึกข้อมูล 
 (Diskette,Floppy Disk, Removable Disk,
 Compact Disc, Digital Video Disc Flash
 Drive) เทปบันทึกข้อมูล  (Reel Magnetic
 Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
 พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
 คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
 เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง
 สายเคเบิล หนวยประมวลผลฮารดดิสก
 ไดนร แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
 แป้นพิมพ (Key Boaed) เมนบอรด (Mian 
 Boaed) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน
 RAM คัตชีสฟดเตอร (Cut Sheet Feeder)
 เมาส (Mouse) พริ้นเตอรสวิตชิ่งบอกช
 (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
 สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
 (Card) เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti
 virus Card,Sound Card) เป็นต้น เครื่อง
 อานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน 
 แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต
 (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD - RoM) 
 แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
-ตั้งไว้ 50,000.-บาท
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ 
 คาดวงตราไปรษณีย คาเชาตู้ไปรษณีย 
 คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
 การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
 (GFMIS) ในกิจการขององคการบริหารสวน
 ตําบลกะลุวอ
-ตั้งไว้  20,000.-บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 280,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
 ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 (อปพร.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัคร
 ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
 สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และระเบียบคณะ
 กรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัคร
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 พ.ศ.2560
-ตั้งไว้ 280,000.-บาท
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลกะลุวอ

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
 ภัยพิบัติ เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
 การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายใน
 พิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
 เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
 ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
 คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
 ใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
 ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คาของสมนาคุณใน
 การดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
 สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก
 คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
 การฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
 การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
  หน้าที่ 11 ลําดับที่  1
-ตั้งไว้  50,000.-บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,817,425 บาท

งบบุคลากร รวม 1,399,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,399,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 931,140 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนราย
 เดือนเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน 
 และเงินเดือนประจําป ให้แกพนักงานสวน
 ตําบลโดยคํานวณตั้งจายไว้ เป็นเวลา  12 
 เดือน จํานวน  2 ราย
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
 สวนตําบลจังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ
 และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
 ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 11 มีนาคม
 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
 งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวน
 อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป
 (ปงบประมาณ 2564-2566)
-ตั้งไว้  931,140.-บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 85,440 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
 กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566) 
 โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
 ดังนี้
 (1)เงินเพิ่มคาเงินพิเศษสําหรับการสู้รบ
      (พ.ส.ร.) รายเดือน จํานวน  2 ราย
      ตั้งไว้  25,440.-บาท
 (2)เงินเพิ่มคาตอบแทนสวัสดิการพื้นที่
      พิเศษรายเดือน  จํานวน 2 ราย
      ตั้งไว้  60,000.-บาท
-ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
 หลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงาน
 สวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
 เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน
 2547และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ 
 ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
 เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอก
 เหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้
 ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น 
 ระดับ 8 ขึ้นไปได้รับเงินเดือน คาตอบแทน
 เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
 ตําแหนง และ ประกาศ ก.อบต.เรื่อง
 กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
 เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น 
 ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
 ครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)
-ตั้งไว้  85,440.-บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน
 ของผู้ดํารงตําแหนงบริหาร อํานวยการ
 โดยคํานวณตั้งจายไว้เป็นเวลา 12 เดือน
 จํานวน 1 ราย
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
 ตําบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ
 และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
 ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 10
 พฤษภาคม 2559 และพระราชการบัญญัติ
 ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผน
 อัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ2564-2566 )
-ตั้งไว้  42,000.-บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 267,420 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
 ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป คํานวณตั้ง 
 จายไว้ 12 เดือน จํานวน  2 ราย
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
 บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศ
 คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
 นราธิวาส เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกียวกับ
 หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล 
 ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการ
 บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
 ชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 
 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
 สวนตําบล จังหวัดนราธิวาส เรื่อง
 มาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน ฉบับที่ 
 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 จํานวน
 อัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสาม
 ป (ปงบประมาณ 2564-2566)
-ตั้งไว้  267,720.-บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 73,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
 ของพนักงานจ้างตามพระราชบัญญัติ
 ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2542 คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
 (1) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่ม
       ตามคุณวุฒิรายเดือน ให้กับพนักงาน
       จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
       จํานวน 2 ราย
       - ตั้งไว้  13,200.-บาท
 (2) คาตอบแทนสวัสดิการพื้นที่พิเศษ        
       รายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจ  
       พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 ราย
       - ตั้งไว้ 60,000.-บาท
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
 ตําบล จังหวัดนราธิวาส เรื่องมาตรฐาน
 ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
 ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการ
 บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพ          
 ชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 18 มิถุนายน
 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
 สวนตําบล จังหวัดนราธิวาส เรื่อง 
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฉบับ
 ที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 จํานวน
 อัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสาม
 ป(ปงบประมาณ 2564-2566)
-ตั้งไว้  114,000.-บาท
 

วันที่พิมพ : 8/4/2565  11:14:45 หน้า : 58/152



งบดําเนินงาน รวม 418,225 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,225 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 58,225 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
 กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
 ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงาน
 จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
 ที่ผานเกณฑการประเมินและมีสิทธิได้รับ
 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
 กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
 กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
 ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
 รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 พ.ศ.2557
-ตั้งงบประมาณไว้  58,225.-บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่
 ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดย
 ลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่
 ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
 เวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
 ลักษณะสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง
 สํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
 ราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
 ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
 ลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติ
 งานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้
 หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
 กฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการ
 บริหารสวนตําบลด้วย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
 ปฏิบัติงานอกเวลาราชการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตั้งไว้  5,000.-บาท
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คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงาน
 สวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบ้าน
 จํานวน 1 ราย
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
 คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
 พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและ หนังสือ
 กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
 และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชา
 บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือ
 สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
 คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-ตั้งไว้  72,000.-บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือแผง
 ปดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร การบันทึก
 ภาพยนต วีดีโอ วีดีทัศน คาล้างอัดขยาย
 รูปถาย ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจการ
 ขององคการบริหารสวนตําบลในสื่อตาง ๆ
 เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน 
 หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ ป้าย
 ประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตาง ๆ คาธรรม
 เนียมตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ดวนมากที มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
 เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้ 10,000.-บาท
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คาจ้างเหมาบริการรายเดือน จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรายเดือน
 ที่ปฏิบัติงานประจํากองการศึกษา ตาม
 รายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบล
 กะลุวอกําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
 สวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
 และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
 งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวง
 มหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
 เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้  84,000.-บาท

คาถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลม
 หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
 สวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
 และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
 งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวง
 มหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
 เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้ 1,000.-บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
 บริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
 ประเภทนี้ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
 สวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
 รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-
 รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
 องคการปกครองสวนท้องถิ่นและ หนังสือ
 กระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท0808.2/ว
 7120  ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑ
 การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ
 องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้ 5,000.-บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
 ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
 อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
 พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ
 ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
 คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะ
 เบียนตาง ๆ ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
 ใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
 หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
 ปัจจุบัน
-ตั้งไว้  50,000.-บาท
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา คาซอมแซม
 ทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ
 เชน ที่ดิน อาคาร สิ่งกอสร้าง ยานพาหนะ
 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ๊นเตอร เครื่อง
 ใช้สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ 
 ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกรณีจ้างเหมาทั้งคาสิ่ง
 ของและคาแรง
-ตั้งไว้  50,000.-บาท
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ค่าวัสดุ รวม 83,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงานประเภท
 วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจาย 
 เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
 ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่
 ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
 ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
 ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
 เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
 เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บ
 กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
 กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรง
 วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
 กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
 เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
 ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
 หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้าย
 ตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
 ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป 
 พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
 กระดาษ หมึก ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บ
 กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร เทป PVC
 ไม้บรรทัด คลิป แป๊ก เช็มหมุด กระดาษ
 คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
 ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า สําลี 
 ธงชาติ สิ่งพิมพที่จากการซื้อหรือจ้างพิมพ
 ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง
 น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน
 ฯลฯ
-ตั้งไว้  20,000.-บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
 ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
 รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
 หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
 สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
 ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน
 คาขนสง ภาษีคาประกันภัย คาติดตั้ง
 เป็นต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภท
 รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ อาทิเชน 
 หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด
 ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู 
 น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง ม้ง 
 ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม
 ช้อนซ้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน
 กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด 
 เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่อง
 ป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า หม้อ
 หุ้งข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง
 ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อ
 จากเอกชน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
 ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
 วันที่  27  มิถุนายน  2559 
-ตั้งไว้  10,000.-บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
 ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
 รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
 ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้
 ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
 ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
 คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน พูกัน สี
 กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม แมมโมรี่การด 
 ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
 (ภาพยนตวีดีโอเทปแผนซีดี) รูปสีหรือขาว
 ดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถาย
 ดาวเทียม ฯลฯ
-ตั้งไว้  3,000.-บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภท
 วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ
 ประกอบ อะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
 ประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
 วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
 ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
 ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
 พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
 ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือ
 จานบันทึกข้อมูล อุปกรณ บันทึกข้อมูล 
 (Diskette,Floppy Disk, Removable Disk,
 Compact Disc, Digital Video Disc Flash
 Drive) เทปบันทึกข้อมูล  (Reel Magnetic
 Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
 พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
 คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
 เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง
 สายเคเบิล หนวยประมวลผลฮารดดิสก
 ไดนร แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
 แป้นพิมพ (Key Boaed) เมนบอรด (Mian 
 Boaed) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน
 RAM คัตชีสฟดเตอร (Cut Sheet Feeder)
 เมาส (Mouse) พริ้นเตอรสวิตชิ่งบอกช
 (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
 สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
 (Card) เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti
 virus Card,Sound Card) เป็นต้น เครื่อง
 อานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน 
 แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต
 (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD - RoM) 
 แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
-ตั้งไว้ 50,000.-บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,519,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,380,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,380,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 847,440 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครู พร้อมทั้ง
 เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูในสังกัด
 กองการศึกษาฯ จํานวนอัตราตามที่ปรากฎ
 ในแผนอัตรากําลังสามป (2564-2566) 
 จํานวน 3 ราย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
 จัดทํางบประมาณรายจายประจํา
 ปงบประมาณพ.ศ.2565 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน
 วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตั้งไว้  847,440.-บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพื้นที่พิเศษ
 รายเดือนให้แกพนักงานครูในสังกัด
 กองการศึกษาฯ จํานวนอัตราตามที่ปรากฎ
 ในแผนอัตรากําลังสามป (2564-2566) 
 จํานวน 3 ราย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
 จัดทํางบประมาณรายจายประจํา
 ปงบประมาณพ.ศ.2565 
-ตั้งไว้  90,000.-บาท
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะให้แกพนักงาน
 ครู(ครูชํานาญการ)ในสังกัดกองการศึกษาฯ
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
 กําลังสามป (2564-2566) จํานวน 3 ราย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
 จัดทํางบประมาณรายจายประจํา
 ปงบประมาณพ.ศ.2565 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน
 วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตั้งไว้  126,000.-บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้าง พร้อมทั้ง
 เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้างในสังกัด
 กองการศึกษาฯ จํานวนอัตราตามที่ปรากฎ
 ในแผนอัตรากําลังสามป (2564-2566) 
 จํานวน 2 ราย คํานวณจาย 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
 จัดทํางบประมาณรายจายประจํา
 ปงบประมาณพ.ศ.2565 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน
 วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตั้งไว้  220,800.-บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ดังนี้
  (1) คาตอบแทนพื้นที่พิเศษรายเดือนให้
        แกพนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติงานใน
        พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยคํานวณ
        ตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 1  ราย
        -ตั้งไว้  60,000.-บาท
  (2) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงิน
        เพิ่มตาง ๆ โดยคํานวณตั้งจาย 12
        เดือน จํานวน 1ราย 
        - ตั้งไว้  36,000.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
 ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2070 
 ลงวันที่ 30มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อม
 แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
 ประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 
-ตั้งไว้  96,000.-บาท

วันที่พิมพ : 8/4/2565  11:14:45 หน้า : 71/152



งบดําเนินงาน รวม 3,094,320 บาท
ค่าตอบแทน รวม 101,630 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 85,830 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น
 เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
 ประจําปแก ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู
 พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
 ทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 ที่ผานเกณฑการประเมินและมีสิทธิได้รับ
 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
 กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
 กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
 ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
 รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 พ.ศ.2557
-ตั้งงบประมาณไว้  85,830.-บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
 ให้แก พนักงานสวนท้องถิ่น (ครู)และ
 ลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
 พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
 ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
 เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ
 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
 บุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม
 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
 ศึกษาและคาเลาเรียน
-ตั้งไว้  15,800.-บาท
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ค่าใช้สอย รวม 815,450 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือแผง
 ปดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร การบันทึก
 ภาพยนต วีดีโอ วีดีทัศน คาล้างอัดขยาย
 รูปถาย ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจการ
 ขององคการบริหารสวนตําบลในสื่อตาง ๆ
 เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน 
 หนังสือพิมพ
 วารสาร แผนพับ ป้ายประชาสัมพันธ 
 สิ่งพิมพตาง ๆ คาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ดวนมากที มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
 เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้ 2,000.-บาท

คาจ้างเหมาบริการรายเดือน จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรายเดือน
 ที่ปฏิบัติงานประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
 ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวน
 ตําบลกะลุวอกําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
 สวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
 และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
 งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวง
 มหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
 เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้  168,000.-บาท
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คาถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลม
 หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
 สวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
 และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
 งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวง
 มหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
 เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้ 1,000.-บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
 บริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภท
 นี้ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
 สวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
 รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-
 รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
 องคการปกครองสวนท้องถิ่นและ หนังสือ
 กระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท0808.2/ว
 7120  ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑ
 การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ
 องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้ 2,000.-บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬานักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการสงเสริมกิจกรรมกีฬานักเรียน
 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 
 เชน คาตอบแทนวิทยากร คาเงินรางวัล 
 คาจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้อง คา
 อาหารและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับ
 สถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
 เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
 แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
 แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้อง
 ถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108 ลําดับที่ 1
-ตั้งไว้ 10,000.-บาท
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โครงการพาน้องทองฝันสานสัมพันธครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการพาน้องทองฝันสานสัมพันธ
 ครอบครัว เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
 และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้
 จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม
 คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
 ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
 เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้
 เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายในการ
 ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ ตาง ๆ ใน
 การฝึกอบรม คาของสมนาคุณใน
 การดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
 สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก
 คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
 การฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
 ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
 การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  94  ลําดับที่  5
-ตั้งไว้  20,000.-บาท
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการวันเด็กแหงชาติ 
 เชน คาตอบแทนวิทยากร คาเงินรางวัล 
 คาจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้อง คาอาหาร
 และเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ 
 และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
 ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
 แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
 แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
 2565) หน้าที่  93  ลําดับที่  4
-ตั้งไว้  100,000.-บาท

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 502,450 บาท
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-เพื่อเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
 ธนาคารในนามของสถานศึกษา เพื่อใช้
 จายในการจัดทําโครงการสนับสนุนคาใช้
 จายในการบริหารสถานศึกษา ให้แก
 1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบสาลอ
 2.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิด
    รูแตบาตู(รอตันบาตู)  
    ตามรายละเอียดดังนี้
 1.คาอาหารกลางวัน 
    เป็นเงิน  318,500.-บาท
 2.คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สําหรับ
    เด็กอายุ 2-5 ป
    เป็นเงิน  110,500.-บาท
 3.คาหนังสือเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป
    เป็นเงิน  13,000.-บาท
 4.คาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กอายุ
    3-5ป
    เป็นเงิน  13,000.-บาท
 5.คาเครื่องแบบนักเรียนสําหับเด็กอายุ 
    3-5 ป
    เป็นเงิน  19,500.-บาท
 6.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็ก
   อายุ3-5 ป
   เป็นเงิน  27,950.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 
 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
 การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงิน
 อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ 
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 พ.ศ.2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยรายได้และการจายเงินของสถาน
 ศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนท้อง
 ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลกะลุวอ หน้าที่ 94  ลําดับที่ 9
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 1
-ตั้งไว้  502,450.-บาท
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โครงการสายสัมพันธนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการสายสัมพันธนักเรียน ผู้ปกครอง
 ครู และบุคลากร เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
 การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม 
 คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม 
 คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
 คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
 คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
 คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร 
 คาเชาอุปกรณ ตาง ๆ ในการฝึกอบรม 
 คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหาร
 วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
 คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ 
 คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ ฝึกอบรม 
 ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
 การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  94
  ลําดับที่  3
-ตั้งไว้  10,000.-บาท
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ค่าวัสดุ รวม 2,165,240 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงานประเภท
 วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจาย 
 เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
 ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่
 ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
 ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
 ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
 เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
 เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บ
 กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
 กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรง
 วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
 กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
 เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
 ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
 หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้าย
 ตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
 ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป 
 พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
 กระดาษ หมึก ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บ
 กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร เทป PVC
 ไม้บรรทัด คลิป แป๊ก เช็มหมุด กระดาษ
 คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
 ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า สําลี 
 ธงชาติ สิ่งพิมพที่จากการซื้อหรือจ้างพิมพ
 ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง
 น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน
 ฯลฯ
-ตั้งไว้  5,000.-บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,148,240 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหาร 
 เสริม(นม) ให้แกนักเรียนในสังกัด
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
 ขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
 จํานวน 6 โรงเรียน  
 จํานวน 260 วัน ประกอบด้วย
 1.โรงเรียนบ้านยาบี 
 2.โรงเรียนวัดกําแพง
 3.โรงเรียนบ้านกาแนะ
 4.โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ
 5.โรงเรียนบ้านโคกศิลา
 6.โรงเรียนบ้านไรพญา
-ตั้งไว้  2,003,040.-บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม
 (นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
 อบต.กะลุวอ จํานวน 2 ศูนย
     1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบ
        สาลอ 
     2.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
        ประจํา มัสยิดรูแตบาตู
       (รอตันบาตู)
-ตั้งไว้  135,200.-บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้าน
 งานครัว เชน มีดถังน้ํา ถาด จาน 
 ไม้กวาด หมอน ผ้าหม น้ํายาล้าง
 ห้องน้ํา ผงซักฝอก
 น้ํายาล้างจาน ฯลฯ
-ตั้งไว้  10,000.-บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
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 มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/
 ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
 ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 93 
 ลําดับที่  2

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
 ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
 รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
 ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้
 ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
 ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
 คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน พกัน สี
 กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม แมมโมรี่การด 
 ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
 (ภาพยนตวีดีโอเทปแผนซีดี) รูปสีหรือขาว
 ดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถาย
 ดาวเทียม ฯลฯ
-ตั้งไว้  2,000.-บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภท
 วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ
 ประกอบ อะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
 ประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
 วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
 ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
 ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
 พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
 ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือ
 จานบันทึกข้อมูล อุปกรณ บันทึกข้อมูล 
 (Diskette,Floppy Disk, Removable Disk,
 Compact Disc, Digital Video Disc Flash
 Drive) เทปบันทึกข้อมูล  (Reel Magnetic
 Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
 พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
 คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
 เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง
 สายเคเบิล หนวยประมวลผลฮารดดิสก
 ไดนร แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
 แป้นพิมพ (Key Boaed) เมนบอรด (Mian 
 Boaed) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน
 RAM คัตชีสฟดเตอร (Cut Sheet Feeder)
 เมาส (Mouse) พริ้นเตอรสวิตชิ่งบอกช
 (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
 สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
 (Card) เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti
 virus Card,Sound Card) เป็นต้น เครื่อง
 อานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน 
 แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต
 (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD - RoM) 
 แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
-ตั้งไว้ 10,000.-บาท
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็ก
 เล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
 กะลุวอ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
 กัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
 องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ
-ตั้งไว้  12,000.-บาท
     

งบเงินอุดหนุน รวม 4,044,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,044,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 4,044,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
 ให้แกโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
 กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 ในพื้นที่ตําบลกะลุวอ โดยมีวัตถุประสงค
 และรายละเอียดคาใช้จายตามโครงการ 
 มื้อละ 21 บาทตอคน เป็นเวลา 200 วันประกอบด้วย
 1.โรงเรียนบ้านยาบี
 2.โรงเรียนวัดกําแพง
 3.โรงเรียนบ้านกาแนะ
 4.โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ
 5.โรงเรียนบ้านโคกศิลา
 6.โรงเรียนบ้านไรพญา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 
 กรกฎาคม  2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 93 ลําดับที่  1
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 315,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและ
 กีฬาสัมพันธ เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
 การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม 
 คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม 
 คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
 คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
 คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
 คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร 
 คาเชาอุปกรณ ตาง ๆ ในการฝึกอบรม 
 คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหาร
 วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
 คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ 
 คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ ฝึกอบรม 
 ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
 การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  96
  ลําดับที่  16
-ตั้งไว้  100,000.-บาท
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โครงการสงเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอาน จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการสงเสริมการเรียนการสอน
 อัลกุรอาน เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
 การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม 
 คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม 
 คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
 คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
 คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
 คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร 
 คาเชาอุปกรณ ตาง ๆ ในการฝึกอบรม 
 คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหาร
 วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
 คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ 
 คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ ฝึกอบรม 
 ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
 การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  96
  ลําดับที่  14
-ตั้งไว้  200,000.-บาท
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โครงการสงเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านกีฬา จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการสงเสริมความรู้และพัฒนา
 ทักษะด้านกีฬา เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
 การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม 
 คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม 
 คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
 คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
 คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
 คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร 
 คาเชาอุปกรณ ตาง ๆ ในการฝึกอบรม 
 คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหาร
 วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
 คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ 
 คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ ฝึกอบรม 
 ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
 การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  97
  ลําดับที่  19
-ตั้งไว้  15,000.-บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
 เอดส เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
 การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม 
 คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม 
 คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
 คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
 คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพคา
 หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
 ใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
 ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คาของสมนาคุณใน
 การดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
 สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก
 คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
 การฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้า
 รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  98 ลําดับที่ 1
-ตั้งไว้  15,000.-บาท
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โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอในเขตพื้นที่ตําบลกะลุวอ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอใน
 เขตพื้นที่ตําบลกะลุวอเชน คาใช้จาย
 เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
 ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปด
 การฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
 อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
 เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพคา
 หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
 ใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
 ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คาของสมนาคุณใน
 การดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
 สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก
 คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
 การฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้า
 รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 หน้าที่  8  ลําดับที่  3
-ตั้งไว้  20,000.-บาท
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โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติการฉุกเฉิน
 เบื้องต้น FR เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
 การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม 
 คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม 
 คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
 คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
 คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพคา
 หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
 ใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
 ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คาของสมนาคุณใน
 การดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
 สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก
 คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
 การฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้า
 รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 หน้าที่  8  ลําดับที่  1
-ตั้งไว้  25,000.-บาท
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทํา
 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยโรค
 พิษสุนัขบ้า เชน คาจัดซื้อวัคซีนป้องกัน
 โรคพิษสุนัขบ้า คาสํารวจข้อมูลจํานวน
 สัตว และขึ้นทะเบียนสัตว ทั้งที่มีเจ้าของ
 และไมมีเจ้าของ โดยทําการสํารวจปละ 2 
 ครั้ง และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
 ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 
 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
 ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
 2565) หน้า 101  ลําดับที่ 12
-ตั้งไว้  20,000.-บาท
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โครงการอบรมสุขภาพอนามัยสําหรับเด็ก(กอนวัยเรียน) จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการสุขภาพอนามัยสําหรับเด็ก
 (กอนวัยเรียน) เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
 การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม 
 คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม 
 คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
 คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
 คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพคา
 หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
 ใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
 ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คาของสมนาคุณใน
 การดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
 สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก
 คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
 การฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้า
 รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  99  ลําดับที่  6
-ตั้งไว้  20,000.-บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 4,022,621 บาท

งบบุคลากร รวม 2,205,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,205,420 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,180,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนราย
 เดือนเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน
 และเงินเดือนประจําป ให้แกพนักงานสวน
 ตําบลโดยคํานวณตั้งจายไว้ เป็นเวลา  
 12 เดือน จํานวน  3 ราย
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
 สวนตําบลจังหวัดนราธิวาส เรื่องหลัก
 เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
 ประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 
 11 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
 ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
 พ.ศ.2542 จํานวน อัตราตามที่ปรากฎใน
 แผนอัตรากําลังสามป
 (ปงบประมาณ 2564-2566)
-ตั้งไว้  1,180,500.-บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 99,960 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
 กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566) 
 โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
 ดังนี้
 (1)เงินเพิ่มคาเงินพิเศษสําหรับการสู้รบ
      (พ.ส.ร.) รายเดือน จํานวน 1 ราย
      ตั้งไว้  9,960.-บาท
 (2)เงินเพิ่มคาตอบแทนสวัสดิการพื้นที่
      พิเศษรายเดือน  จํานวน  3 ราย
      ตั้งไว้  90,000.-บาท
-ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
 หลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงาน
 สวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
 เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 
 2547และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ 
 ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
 เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอก
 เหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้
 ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น 
 ระดับ 8 ขึ้นไปได้รับเงินเดือน คาตอบแทน
 เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
 ตําแหนง และ ประกาศ ก.อบต.เรื่อง
 กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก 
 เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง
 และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวน
 ท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 (ฉบับที่ 2)
-ตั้งไว้  99,960.-บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน
 ของผู้ดํารงตําแหนงบริหาร อํานวยการ
 โดยคํานวณตั้งจายไว้เป็นเวลา 12 เดือน
 จํานวน 1 ราย
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
 ตําบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ
 และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
 ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 10 
 พฤษภาคม 2559 และพระราชการบัญญัติ
 ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผน
 อัตรากําลังสามป
 (ปงบประมาณ 2564-2566)
-ตั้งไว้  42,000.-บาท
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 768,960 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
 ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป คํานวณตั้ง
 จายไว้ 12 เดือน จํานวน  5 ราย
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
 บุคคล
 สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะ
 กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
 นราธิวาส เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกียวกับ
 หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล 
 ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการ
 บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
 ชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 
 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
 สวนตําบล จังหวัดนราธิวาส เรื่อง 
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
 กําลังสามป(ปงบประมาณ 2564-2566)
-ตั้งไว้ 768,960.-บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 114,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
 ของพนักงานจ้างตามพระราชบัญญัติ
 ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2542 คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 
 เดือน ดังนี้
 (1) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่ม
       ตามคุณวุฒิรายเดือน ให้กับพนักงาน
       จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
       จํานวน  2 ราย
       - ตั้งไว้  24,000  บาท
 (2) คาตอบแทนสวัสดิการพื้นที่พิเศษ        
       รายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจ  
       พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 ราย
       - ตั้งไว้  90,000.-บาท
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
 ตําบล จังหวัดนราธิวาส เรื่องมาตรฐาน
 ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
 ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการ
 บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มคาครอง
 ชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 18 มิถุนายน
 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
 สวนตําบล จังหวัดนราธิวาส เรื่อง 
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
 กําลังสามป(ปงบประมาณ 2564-2566) 
-ตั้งไว้  114,000.-บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,817,201 บาท
ค่าตอบแทน รวม 158,201 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 108,201 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น
 เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
 รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น 
 พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
 จ้างทั่วไปที่ผานเกณฑการประเมินและมี
 สิทธิได้รับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
 กรณีพิเศษ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
 การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
 เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
 รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น
 ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
 สวนท้องถิ่นพ.ศ.2557
-ตั้งงบประมาณไว้  96,201.-บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเป็นคาป่วยการ
 ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก
 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติหน้า
 ที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่
 18 ตุลาคม 2562
-ตั้งไว้  12,000.-บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่
 ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดย
 ลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่
 ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
 เวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
 ลักษณะสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง
 สํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
 ราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
 ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
 ลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติ
 งานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้
 หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
 กฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการ
 บริหารสวนตําบลด้วย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
 ปฏิบัติงานอกเวลาราชการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตั้งไว้ 10,000.-บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
 ให้แก พนักงานสวนท้องถิ่น และ
 ลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
 พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
 ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
 เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ
 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
 บุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม
 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
 ศึกษาและคาเลาเรียน
-ตั้งไว้  40,000.-บาท
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ค่าใช้สอย รวม 1,278,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือแผง
 ปดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร การบันทึก
 ภาพยนต วีดีโอ วีดีทัศน คาล้างอัดขยาย
 รูปถาย ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจการ
 ขององคการบริหารสวนตําบลในสื่อตาง ๆ
 เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน 
 หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ ป้าย
 ประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตาง ๆ คาธรรม
 เนียมตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ดวนมากที มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
 เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้ 10,000.-บาท
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คาจ้างเหมาบริการรายเดือน จํานวน 948,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรายเดือน
 ที่ปฏิบัติงานประจํากองสวัสดิการสังคมฯ
 ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวน
 ตําบลกะลุวอกําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
 ปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ 
 มท 0808.2/ว 1657ลงวันที่  16 กรกฎาคม 
 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
 รายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
 ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
 เหมาบริการขององคกรปกครองสวน
 ท้องถิ่น
-ตั้งไว้  948,000.-บาท

คาถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลม
 หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
 สวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
 และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
 งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวง
 มหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
 เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้ 1,000.-บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
 บริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
 ประเภทนี้ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
 สวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
 รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-
 รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
 องคการปกครองสวนท้องถิ่นและ หนังสือ
 กระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท0808.2/ว
 7120  ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑ
 การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ
 องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้ 3,000.-บาท
     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
 ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
 อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
 พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ
 ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
 คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะ
 เบียนตาง ๆ ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
 ใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
 หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
 ปัจจุบัน
-ตั้งไว้  50,000.-บาท
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 266,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา คาซอมแซม
 ทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ
 เชน ที่ดิน อาคาร สิ่งกอสร้าง ยานพาหนะ
 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ๊นเตอร เครื่อง
 ใช้สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ 
 ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกรณีจ้างเหมาทั้งคาสิ่ง
 ของและคาแรง
-ตั้งไว้  266,000.-บาท
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ค่าวัสดุ รวม 381,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงานประเภท
 วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจาย 
 เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
 ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่
 ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
 ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
 ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
 เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
 เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บ
 กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
 กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรง
 วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
 กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
 เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
 ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
 หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้าย
 ตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
 ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป 
 พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
 กระดาษ หมึก ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บ
 กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร เทป PVC
 ไม้บรรทัด คลิป แป๊ก เช็มหมุด กระดาษ
 คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
 ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า สําลี 
 ธงชาติ สิ่งพิมพที่จากการซื้อหรือจ้างพิมพ
 ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง
 น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน
 ฯลฯ
-ตั้งไว้  40,000.-บาท
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
 ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
 อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
 จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 
 ปรับปรุงรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
 การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
 ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
 ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน
 ไมโครโฟน ขาตั้ง หัวแรงไฟฟ้าเครื่องวัด
 กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
 มาตราสําหรับมาตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
 ประจุไฟ ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
 ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
 สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า 
 ลูกถ้วยสายอาอากาศ รีซิสเตอร มูฟวิ่ง
 คอยสคอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรส
 เซนซเบรกเกอร สายอากาศหรือเสา
 อากาศสําหรับวิยุ เครื่องรับโทรทัศน 
 จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง
 แผงวงจรผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับ
 ทางไฟ ฯลฯ
-ตั้งไว้ 3,000.-บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
 ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
 รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
 หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
 สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
 ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน
 คาขนสง ภาษีคาประกันภัย คาติดตั้ง
 เป็นต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภท
 รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ อาทิเชน 
 หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด
 ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู 
 น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง ม้ง 
 ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม
 ช้อนซ้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน
 กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด 
 เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่อง
 ป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า หม้อ
 หุ้งข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง
 ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อ
 จากเอกชน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
 ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
 วันที่  27  มิถุนายน  2559 
-ตั้งไว้  2,000.-บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
 ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
 อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
 จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
 ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพือจัดหาสิ่งของที่
 ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
 ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
 ภาษีคาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน
 ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย 
 กุญแจเลื่อน คีมลอคคลัตซ กระจกโค้งมน
 ลอคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ 
 สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยาง
 รถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล
 เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต 
 เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก
 ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา 
 หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน 
 ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน
 กระจกมองข้างรถยนต กันชน รถยนต
 เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
-ตั้งไว้ 1,000.-

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร 
 ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
 รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม       
 หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหา
 สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
 ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน
 คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  
 อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวย
 แก้ว  กระบอกตวง เบ้าหลอมหูฟัง
 (Stethoscope)  เปลหามคนไข้ คีมถอน
 ฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง  
 เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร สําลี
 และ ผ้าพันแผล เวชภัณฑ  แอลกอฮอล 
 ฟลมเอกซเรย เคมีภัณฑ  ออกซิเจน 
 น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
 แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง
 จุกตางๆ  สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลอง
 วิทยาศาสตรหรือการแพทย 
 หลอดเอกสเรย ฯลฯ
 -ตั้งไว้ 20,000.-บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
 ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
 รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
 ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้
 ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
 ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
 คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน พกัน สี
 กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม แมมโมรี่การด 
 ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
 (ภาพยนตวีดีโอเทปแผนซีดี) รูปสีหรือขาว
 ดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถาย
 ดาวเทียม ฯลฯ
-ตั้งไว้  15,000.-บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภท
 วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ
 ประกอบ อะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
 ประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
 วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
 ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
 ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
 พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
 ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือ
 จานบันทึกข้อมูล อุปกรณ บันทึกข้อมูล 
 (Diskette,Floppy Disk, Removable Disk,
 Compact Disc, Digital Video Disc Flash
 Drive) เทปบันทึกข้อมูล  (Reel Magnetic
 Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
 พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
 คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
 เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง
 สายเคเบิล หนวยประมวลผลฮารดดิสก
 ไดนร แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
 แป้นพิมพ (Key Boaed) เมนบอรด (Mian 
 Boaed) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน
 RAM คัตชีสฟดเตอร (Cut Sheet Feeder)
 เมาส (Mouse) พริ้นเตอรสวิตชิ่งบอกช
 (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
 สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
 (Card) เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti
 virus Card,Sound Card) เป็นต้น เครื่อง
 อานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน 
 แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต
 (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD - RoM) 
 แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
-ตั้งไว้ 100,000.-บาท
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
 ผู้สูงอายุ เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
 การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม 
 คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม 
 คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
 คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
 คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพคา
 หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
 ใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
 ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คาของสมนาคุณใน
 การดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
 สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก
 คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
 การฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้า
 รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102 ลําดับที่ 1
-ตั้งไว้  100,000.-บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,197,280 บาท

งบบุคลากร รวม 1,947,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,947,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,036,620 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน
 เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน และ
 เงิน เดือนประจําป ให้แกพนักงานสวนตําบล
 โดยคํานวณตั้งจายไว้ เป็นเวลา  12 เดือน
 จํานวน  3 ราย
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
 สวนตําบลจังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ
 และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
 ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 11 มีนาคม
 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
 งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวน
 อัตราตามที่ปราฏําในแผนอัตรากําลังสามป
 (ปงบประมาณ 2564-2566)
-ตั้งไว้  1,036,620.-บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 99,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
 กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566)
 โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
 ดังนี้
 (1)เงินเพิ่มคาเงินพิเศษสําหรับการสู้รบ
      (พ.ส.ร.) รายเดือน จํานวน 1 ราย
      ตั้งไว้  9,000.-บาท
  (3)เงินเพิ่มคาตอบแทนสวัสดิการ
       พื้นที่พิเศษรายเดือน  จํานวน 3 ราย
       ตั้งไว้  90,000.-บาท
-ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
 หลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงาน
 สวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
 เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 
 2547และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ 
 ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
 เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอก
 เหนือจากเงินเดือน การกําหนดให้
 ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น 
 ระดับ 8 ขึ้นไปได้รับเงินเดือน คาตอบแทน
 เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
 ตําแหนง และ ประกาศ ก.อบต.เรื่อง
 กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
 เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง
 และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวน
 ท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 (ฉบับที่ 2)
-ตั้งไว้  99,000.-บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน
 ของผู้ดํารงตําแหนงบริหาร อํานวยการ
 โดยคํานวณตั้งจายไว้เป็นเวลา 12 เดือน
 จํานวน 2 ราย
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
 ตําบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ
 และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
 ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 10 
 พฤษภาคม2559 และพระราชการบัญญัติ
 ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2542 จํานวน อัตราตามที่ปรากฎในแผน
 อัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ2564-2566)
-ตั้งไว้  60,000.-บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 619,560 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
 ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป คํานวณตั้ง
 จายไว้ 12 เดือน จํานวน 4 ราย
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
 บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศ
 คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
 นราธิวาส เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกียวกับ
 หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล 
 ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการ
 บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
 ชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที1่8 มิถุนายน 
 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
 สวนตําบล จังหวัดนราธิวาส เรื่อง 
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
 กําลังสามป(ปงบประมาณ 2563-2566)
-ตั้งไว้  619,560.-บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
 ของพนักงานจ้างตามพระราชบัญญัติ
 ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
 พ.ศ.2542 คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
 (1) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่ม
       ตามคุณวุฒิรายเดือน ให้กับพนักงาน
       จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
       จํานวน 1 ราย
       - ตั้งไว้  12,000.-บาท
 (2) คาตอบแทนสวัสดิการพื้นที่พิเศษ        
       รายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจ  
       พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 ราย
       - ตั้งไว้ 120,000.-บาท
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
 ตําบลจังหวัดนราธิวาส เรื่องมาตรฐาน
 ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน 
 ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการ
 บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพ          
 ชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 18 มิถุนายน
 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
 สวนตําบล จังหวัดนราธิวาส เรื่อง 
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
 กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566)
-ตั้งไว้  132,000.-บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,396,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 143,100 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 38,100 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
 กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
 ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงาน
 จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
 ที่ผานเกณฑการประเมินและมีสิทธิได้รับ
 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
 กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
 กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
 ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
 รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 พ.ศ.2557
-ตั้งงบประมาณไว้  38,100.-บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่
 ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดย
 ลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่
 ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
 เวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
 ลักษณะสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง
 สํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
 ราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
 ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
 ลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติ
 งานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้
 หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
 กฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการ
 บริหารสวนตําบลด้วย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
 ปฏิบัติงานอกเวลาราชการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตั้งไว้ 5,000.-บาท
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงาน
 สวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบ้าน
 จํานวน  1 ราย
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
 คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
 พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและ หนังสือ
 กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
 และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชา
 บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือ
 สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
 คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-ตั้งไว้  60,000.-บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
 ให้แก พนักงานสวนท้องถิ่น และ
 ลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
 พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
 ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
 เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ
 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
 บุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม
 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
 ศึกษาและคาเลาเรียน
-ตั้งไว้ 40,000.-บาท
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ค่าใช้สอย รวม 762,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือแผง
 ปดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร การบันทึก
 ภาพยนต วีดีโอ วีดีทัศน คาล้างอัดขยาย
 รูปถาย ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจการ
 ขององคการบริหารสวนตําบลในสื่อตาง ๆ
 เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน 
 หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ ป้าย
 ประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตาง ๆ คาธรรม
 เนียมตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ดวนมากที มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
 เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้ 1,000.-บาท
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คาจ้างเหมาบริการรายเดือน จํานวน 420,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรายเดือน
 ที่ปฏิบัติงานประจํากองชาง ตาม
 รายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบล
 กะลุวอกําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
 ปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 
 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
 ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
 รายจายประจําปขององคกรปกครอง
 สวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวง
 มหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
 เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้  420,000.-บาท

คาถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลม
 หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
 สวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
 และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
 งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวง
 มหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
 เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้ 1,000.-บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
 บริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
 ประเภทนี้ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
 ปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
 รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจํา
 ปขององคการปกครองสวนท้องถิ่นและ 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่
 มท0808.2/ว 7120  ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
 เหมาบริการขององคกรปกครอง
 สวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้  10,000.-บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
 ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
 อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
 พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ
 ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
 คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะ
 เบียนตาง ๆ ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
 ใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
 หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
 ปัจจุบัน
-ตั้งไว้  30,000.-บาท
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา คาซอมแซม
 ทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ
 เชน ที่ดิน อาคาร สิ่งกอสร้าง ยานพาหนะ
 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ๊นเตอร เครื่อง
 ใช้สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ 
 ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกรณีจ้างเหมาทั้งคาสิ่ง
 ของและคาแรง
-ตั้งไว้  300,000.-บาท
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ค่าวัสดุ รวม 491,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงานประเภท
 วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจาย 
 เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
 ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่
 ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
 ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
 ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
 เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
 เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บ
 กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
 กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรง
 วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
 กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
 เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
 ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
 หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้าย
 ตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
 ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป 
 พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
 กระดาษ หมึก ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บ
 กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร เทป PVC
 ไม้บรรทัด คลิป แป๊ก เช็มหมุด กระดาษ
 คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
 ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า สําลี 
 ธงชาติ สิ่งพิมพที่จากการซื้อหรือจ้างพิมพ
 ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง
 น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน
 ฯลฯ
-ตั้งไว้  40,000.-บาท
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
 ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
 อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
 จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 
 ปรับปรุงรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
 การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
 ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
 ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน
 ไมโครโฟน ขาตั้ง หัวแรงไฟฟ้าเครื่องวัด
 กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
 มาตราสําหรับมาตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
 ประจุไฟ ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
 ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
 สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า 
 ลูกถ้วยสายอาอากาศ รีซิสเตอร มูฟวิ่ง
 คอยสคอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรส
 เซนซเบรกเกอร สายอากาศหรือเสา
 อากาศสําหรับวิยุ เครื่องรับโทรทัศน 
 จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง
 แผงวงจรผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับ
 ทางไฟ ฯลฯ
-ตั้งไว้ 150,000.-บาท
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภท
 วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ
 ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
 ประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
 วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
 ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
 ใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้องชําระ
 พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
 ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม ขวาน กบ
 ไสไม้  เทปวัดระยะ  เครื่องวัดขนาดเล็ก 
 เชน ตลับเมตร  ลูกดิ่ง  สวาน โถส้วม อาง
 ล้างมือ  ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทินเนอร
 สีปูซีเมนต  ทราย  อิฐหรือซีเมนต บลอก
 กระเบื้อง สังกะสี  ตะปู เหล็กเส้น  แปรง
 ทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา
 ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
-ตั้งไว้  50,000.-บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
 ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
 อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
 จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
 ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพือจัดหาสิ่งของที่
 ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
 ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
 ภาษีคาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน
 ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย 
 กุญแจเลื่อน คีมลอคคลัตซ กระจกโค้งมน
 ลอคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ 
 สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยาง
 รถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล
 เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต 
 เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก
 ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา 
 หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน 
 ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน
 กระจกมองข้างรถยนต กันชน รถยนต
 เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
-ตั้งไว้ 1,000.-

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
 วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
 คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
 คาติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
 เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน
 น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส
 ฯลฯ
-ตั้งไว้ 200,000.-บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภท
 วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ
 ประกอบ อะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
 ประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
 วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
 ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
 ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
 พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
 ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือ
 จานบันทึกข้อมูล อุปกรณ บันทึกข้อมูล 
 (Diskette,Floppy Disk, Removable Disk,
 Compact Disc, Digital Video Disc Flash
 Drive) เทปบันทึกข้อมูล  (Reel Magnetic
 Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
 พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
 คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
 เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง
 สายเคเบิล หนวยประมวลผลฮารดดิสก
 ไดนร แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
 แป้นพิมพ (Key Boaed) เมนบอรด (Mian 
 Boaed) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน
 RAM คัตชีสฟดเตอร (Cut Sheet Feeder)
 เมาส (Mouse) พริ้นเตอรสวิตชิ่งบอกช
 (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
 สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
 (Card) เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti
 virus Card,Sound Card) เป็นต้น เครื่อง
 อานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน 
 แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต
 (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD - RoM) 
 แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
-ตั้งไว้ 50,000.-บาท
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งบลงทุน รวม 854,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 854,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 854,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) 
 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
 ต่ํากวา 2,400  ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
 สูงสุดไมต่ํากวา 110  กิโลวัตต ขับ
 เคลื่อน 2 ล้อ แบบดัลเบิ้ลแค็บ  ตาม
 คุณลักษณะ ดังนี้
 (1) เป็นกระบะสําเร็จรูป
 (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 
      ประตู
 (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
 (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
 (รายละเอียดตามรูปแบบที่องคการบริหาร
 สวนตําบลกะลุวอกําหนด)
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 กองมาตรฐานงบประมาณ 
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
 2561-2565) หน้า 146 ลําดับที่ 30
-ตั้งไว้  854,000.-บาท
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 864,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 864,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 864,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการรายเดือน จํานวน 864,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรายเดือน
 ที่ปฏิบัติงานประจําสํานักงานปลัดฯ ตาม
 รายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบล
 กะลุวอกําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
 สวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
 และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
 งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวง
 มหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
 เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
 ปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งไว้  672,000.-บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดําเนินการ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นแผน
 ดําเนินการ เชนคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
 และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้
 จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ
 เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศ 
 นียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
 และสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
 การฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอ
 สื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
 อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
 อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
 วิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายาน
 พาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ
 ฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
 การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 พ.ศ.2557 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
 2565) หน้าที่  135  ลําดับที่  2
-ตั้งไว้  15,000.-บาท
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โครงการเตรียมการรับเสด็จ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
 เตรียมการรับเสด็จ เชน คาจัดหาวัสดุ
 อุปกรณที่เกี่ยวข้อง คาอาหาร คาเครื่อง
 ดื่ม คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ และคาใช้
 จายอื่น ๆ ที่จําเป็น และเกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
 แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
 แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
 ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
 2565) หน้าที่  126  ลําดับที่  6
-ตั้งไว้  50,000.-บาท
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตตําบลกะลุวอ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
 ติดในเขตตําบลกะลุวอ เชน คาใช้จาย
 เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
 ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปด
 การฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
 อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
 เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพคา
 หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
 ใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
 ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คาของสมนาคุณใน
 การดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
 สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก
 คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
 การฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้า
 รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ลําดับที่ 7
-ตั้งไว้  30,000.-บาท
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุ
ธรรมชาติ

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
 พัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ 
 เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
 ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธี
 เปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
 เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร 
 คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
 พิมพคาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
 อบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร 
 คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม 
 คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหาร
 วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
 คาอาหาร คาเชาที่พักคายานพาหนะ
 คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน การฝึกอบรม 
 ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้า
 รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
 หน้าที่  9 ลําดับที่ 1
-ตั้งไว้  30,000.-บาท
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โครงการพัฒนาศักยภาพอบรมผู้นําและบุคลากรทางศาสนา จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการพัฒนาศักยภาพอบรมผู้นําและ
 บุคลากรทางศาสนา เชน คาใช้จาย
 เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
 ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปด
 การฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน 
 และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
 ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
 คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
 ใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
 ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คาของสมนาคุณใน
 การดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
 สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก
 คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
 การฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้า
 รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114  ลําดับที่  5
-ตั้งไว้  100,000.-บาท
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โครงการสงเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุตําลกะลุวอ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการสงเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ
 ตําบลกะลุวอ เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
 การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม 
 คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม 
 คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
 คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
 คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพคา
 หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
 ใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
 ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คาของสมนาคุณใน
 การดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
 สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก
 คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
 การฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้า
 รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  106 ลําดับที่ 9
-ตั้งไว้  40,000.-บาท
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 
 เชน คาจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้อง คา
 อาหาร คาเครื่องดื่ม คาใช้จายเกี่ยวกับ
 สถานที่ คาสมนาคุณกรรมการตัดสิน 
 คาเงินรางวัลการแขงขัน และคาใช้จาย    
 อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
 แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
 แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
 ท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
 2565) หน้า  109  ลําดับที่  4
-ตั้งไว้  300,000.-บาท
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุกีฬา ประเภท
 วัสดุคงทน รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ
 ดัดแปลงตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
 จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
 บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
 ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
 วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
 คาติดตั้ง อาทิเชน คาหวงยาง ลูกฟุตบอล
 ลูกปงปองไมตีปงปอง ลูกแชรบอลไม้
 แบตมินตัน ลูกแบตมินตัน ไมเทนนิส ลูก
 เทนนิส  เชือกกระโดด  ดาบสองมือ
 ตะกร้อ ตะกร้อหวาย แชรบอล ตาขายกีฬา
 เชน ตาขายตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับ
 เวลา นวม  ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขายกีฬา
 เชน เสาตาขายวอลเลยบอลล หวงบาส
 เก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ
-ตั้งไว้  50,000.-บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 560,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนประเพณีสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
 ประเพณีสงกรานต เชน คาจัดหาวัสดุ
 อุปกรณที่เกี่ยวข้อง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
 คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ คาสมนาคุณ
 กรรมการตัดสิน คาเงินรางวัลการแขงขัน
 และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
 ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
 แขงขัย กีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
 แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
 ท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
 2565) หน้า  120  ลําดับที่  2
-ตั้งไว้  20,000.-บาท
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โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนประเพณีสารทเดือนสิบ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
 ประเพณีสารทเดือนสิบ เชน คาจัดหาวัสดุ
 อุปกรณที่เกี่ยวข้อง คาอาหาร คาเครื่อง
 ดื่มคาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ คาสมนาคุณ
 กรรมการตัดสิน คาเงินรางวัลการแขงขัน
 และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
 ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
 แขงขัย กีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
 แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
 ท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.2561-2565) หน้า  120  ลําดับที่  2
-ตั้งไว้  20,000.-บาท

โครงการประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการประเพณีวันลอยกระทง เชน คา
 จัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้อง คาอาหาร 
 คาเครื่องดื่มคาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
 คาสมนาคุณกรรมการตัดสิน คาเงินรางวัล
 การแขงขันและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
 และเกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
 แขงขัย กีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
 แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
 ท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
 2565) หน้า  120  ลําดับที่  2
-ตั้งไว้  20,000.-บาท
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โครงการเมาลิดสัมพันธ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการเมาลิดสัมพันธ เชน คาจัดหาวัสดุ
 อุปกรณที่เกี่ยวข้อง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
 คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ คาสมนาคุณ
 กรรมการตัดสิน คาเงินรางวัลการแขงขัน
 และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
 ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
 แขงขัย กีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
 แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
 ท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
 2565) หน้า  120  ลําดับที่  2
-ตั้งไว้  150,000.-บาท

โครงการรอมฎอนสัมพันธ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการรอมฎอนสัมพันธ เชน คาจัดหา
 วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้อง คาอาหาร 
 คาเครื่องดื่มคาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ 
 คาสมนาคุณกรรมการตัดสิน คาเงินรางวัล
 การแขงขันและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
 และเกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
 แขงขัย กีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
 แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
 ท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
 2565) หน้า  120  ลําดับที่  2
-ตั้งไว้  150,000.-บาท
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โครงการสงเสริมกิจกรรมเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการสงเสริมกิจกรรมเข้าพรรษา
 เชน คาจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้อง 
 คาอาหาร คาเครื่องดื่มคาใช้จายเกี่ยวกับ
 สถานที่ คาสมนาคุณกรรมการตัดสิน 
 คาเงินรางวัลการแขงขันและคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
 แขงขัย กีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
 แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
 ท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
 2565) หน้า  120  ลําดับที่  2
-ตั้งไว้  20,000.-บาท

โครงการสนับสนุนประเพณีลากพระหรือชักพระ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
 โครงการสนับสนุนประเพณีลากพระหรือ
 ชักพระ เชน คาจัดหาวัสดุอุปกรณที่
 เกี่ยวข้อง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
 คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ คาสมนาคุณ
 กรรมการตัดสิน คาเงินรางวัลการแขงขัน
 และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
 ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
 ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
 แขงขัย กีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
 แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
 ท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
 2565) หน้า  120  ลําดับที่  2
-ตั้งไว้  20,000.-บาท
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทํา
 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เชน 
 คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
 สถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปด
 และปดการฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียน
 และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
 เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
 หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
 อุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรมคากระเปา
 หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณใน
 การดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
 สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก
 คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
 การฝึกอบรมฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้า
 รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561-2565) หน้า  122  ลําดับที่  8
-ตั้งไว้  150,000.-บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 4,701,651 บาท

งบลงทุน รวม 4,701,651 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,701,651 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการติดตั้งกันสาดพร้อมเทพื้น คสล.อปพร.อบต.กะลุวอ จํานวน 295,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาติดตั้งกันสาดพร้อมเทพื้น
 คสล.อาคาร อปพร. ณ ที่ทําการองคการ
 บริหารสวนตําบลกะลุวอ หมูที่ 4 
 ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส 
 จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง 7.00 เมตร 
 ยาว 9.00 เมตร 
 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
 บริหารสวนตําบลกะลุวอกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
 2565) เพิ่มเติม หน้าที่  14 ลําดับที่  
-ตั้งไว้  295,300.-บาท

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายซอยกาญจนา หมูที่ 2 จํานวน 181,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้าง 
 ถนน คสล.สายซอยกาญจนา หมูที่ 2 
 บ้านกําแพงตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง
 นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง 
 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
 บริหารสวนตําบลกะลุวอกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
 2565) หน้าที่  67 ลําดับที่  8
-ตั้งไว้  181,000.-บาท
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โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบาเลฮีเล-บ้านเปาะโกะ หมูที่ 6 จํานวน 301,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้าง 
 ถนน คสล.สายบาเลฮีเล-บ้านเปาะโกะ
 หมูที่ 6  บ้านโคกศิกลา ตําบลกะลุวอ
 อําเภอเมือง นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
 บริหารสวนตําบลกะลุวอกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
 2565) หน้าที่  80 ลําดับที่ 72
-ตั้งไว้  301,000.-บาท

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. หน้าบ้านกอเดร-บ้านมะรอปอี 
หมที่ 5

จํานวน 564,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้าง 
 รางระบายน้ํา คสล.หน้าบ้านกอเดร-
 บ้านมะรอปอี หมูที่ 5 บ้านจาเราะสโต
 ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส 
 จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 
 ยาว 150.00 เมตร  ลึก 0.80 เมตร
 หนา 0.10 เมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
 บริหารสวนตําบลกะลุวอกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
 2565) หน้าที่  79 ลําดับที่  64
-ตั้งไว้  564,000.-บาท
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ตลอดสายพร้อมฝาปด (ถนน
ใหญ) หมที่ 2

จํานวน 284,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้าง 
 รางระบายน้ํา คสล.ตอลดสายพร้อมฝาปด 
 (ถนนใหญ)  หมูที่ 2 
 บ้านกําแพงตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง
 นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง 
 1.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร  ลึก 1.00 เมตร
 หนา 0.12 เมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
 บริหารสวนตําบลกะลุวอกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
 (2565) หน้าที่   69  ลําดับที่ 14
-ตั้งไว้  284,000.-บาท

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.บ้านเปาะซูแอ-โรงเรียนอัซซูลา
มียะห หมูที่ 1

จํานวน 318,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้าง 
 รางระบายน้ํา คสล.บ้านเปาะซูแอ-
 โรงเรียนอัซซูลามียะห หมูที่ 1 บ้านยาบี
 ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส
 จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
 ยาว 77.00 เมตร  ลึก 0.80  เมตร 
 หนา  0.10  เมตร (รายละเอียดตามแบบ
 แปลนที่องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ
 กําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
 (2565) หน้าที่ 66 ลําดับที่ 2
-ตั้งไว้  318,800.-บาท
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.บ้านเปาะเลาะ หมูที่ 7 จํานวน 256,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้าง 
 รางระบายน้ํา คสล.บ้านเปาะเลาะ หมูที่ 7 
 บ้านรอตันบาตู ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง
 นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  
 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร 
 ยาว 70.00 เมตร  ลึก 0.50 เมตร
 หนา 0.12 เมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
 บริหารสวนตําบลกะลุวอกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
 2565) หน้าที่  83 ลําดับที่  86
-ตั้งไว้  256,000.-บาท

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.บ้านมามะมียะห หมูที่ 3 จํานวน 539,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้าง
 รางระบายน้ํา คสล.บ้านมามะมียะห 
 หมูที่ 3 ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง
 นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง 
 1.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร  ลึก 1.50 เมตร 
 หนา 0.12 เมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
 บริหารสวนตําบลกะลุวอกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
 (2565) หน้าที่  71 ลําดับที่  24
-ตั้งไว้  539,000.-บาท
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.สายดาแลฮูมอ หมูที่ 4 จํานวน 557,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้าง 
 รางระบายน้ํา คสล.สายดาแลฮูมอ หมูที่ 4
 บ้านกูแบสาลอ ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง
 นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง 
 0.60 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร
 หนา 0.1.....เมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
 บริหารสวนตําบลกะลุวอกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
 2565) หน้าที่  74 ลําดับที่ 39
-ตั้งไว้  557,000.-บาท

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.หน้าอาคารเอนกประสงค-บ้าน
ยาตี หมูที่ 8

จํานวน 529,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้าง 
 รางระบายน้ํา คสล.หน้าอาคาร
 เอนกประสงค-บ้านยาตี
 หมูที่ 8 ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง
 นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง 
 0.70 เมตร ยาว 150.00 เมตร 
 ลึก 0.70 เมตร หนา 0.1.....เมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
 บริหารสวนตําบลกะลุวอกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
 2565) หน้าที่  84 ลําดับที่ 93
-ตั้งไว้  529,000.-บาท
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.กะลุวอ จํานวน 830,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการปรับปรุง
 อาคารสํานักงาน อบต.กะลุวอ ณ ที่ทําการ
 องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ หมูที่ 4
 บ้านกูแบสาลอ  ตําบลกะลุวอ อําเมือง
 นราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส ดังนี้
 1. จุดที่ 1 ปรับปรุงอาคารผู้บริหาร  
     ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 3 เมตร
    (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
    บริหารสวนตําบลกะลุวอกําหนด)
2. จุดที่ 2  กอสร้างผนังบังตาอาคาร
    ละหมาด  ขนาดสูง 2.00 เมตร 
    ยาว 6 เมตร
    (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
    บริหารสวนตําบลกะลุวอกําหนด)
3. จุดที่ 3 ตอเติมรั้วสํานักงาน อบต.
    ขนาดสูง 1.80  เมตร  ยาว 62  เมตา
    (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
    บริหารสวนตําบลกะลุวอกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
 -2565) หน้าที่  117 ลําดับที่ 2
-ตั้งไว้  830,000.-บาท  

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k) จํานวน 46,551 บาท

-เพื่อจายเป็นคาคาชดเชยคางานกอสร้าง
 ตามสัญญาแบบปรับราคาได้  (คา k) 
 ให้แกผ้รับจ้างฯ ตั้งไว้ 1 % ของเงินคา
 ที่ดินและสิ่งกอสร้าง แผนงานอุตสาหกรรม
 การโยธา
-เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1372 
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2552
-ตั้งไว้  46,551.- บาท 
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