
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองนราธิวาส

อําเภอ เมืองนราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 471,806,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 45,178,640 บาท
งบบุคลากร รวม 35,081,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 6,208,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,430,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ 
กําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้แก่นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 513,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี และ
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,563,700 บาท
เพือจ่ายเป็นงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  กําหนด    
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 28,873,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 8,154,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 4,570,900 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษเพือการสู้รบ (พ.ส.ร.)ให้แก่พนักงาน    
    เทศบาล ทีมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
2. เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงาน 
    เทศบาลทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน    
    และเงินประจําตําแหน่ง ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ    
    อัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับอยู่เดิม  
3. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที    
    ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัด    
    ชายแดนภาคใต้   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  820,900  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  3,750,000  บาท 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 428,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที  7)  
ลงวันที  10  พฤษภาคม  2559  ดังนี
- ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิน  ระดับสูง  ตําแหน่งปลัดเทศบาลและ  
  รองปลัดเทศบาล
- ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิน  ระดับกลาง  ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล
- ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับกลาง ตําแหน่งหัวหน้าสํานัก  
  ปลัดเทศบาล
- ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับต้น ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย  
  บริหารงานทัวไป  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการและหัวหน้าฝ่ายปกครอง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 679,260 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 1,542,900 บาท
1.เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับลูกจ้างประจําเทศบาลทีได้รับ
   ค่าจ้างเต็มขันและได้รับการพิจารณาให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
   ในอัตราร้อยละ 2 ร้อยละ 4 และหรือร้อยละ 6 ของค่าจ้าง
2.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงาน
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตังจ่ายจากเงินรายได้  12,900  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 1,530,000  บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,152,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติหน้าทีสังกัดเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้   (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,344,660 บาท
1.เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าที
   สังกัดเทศบาล
2.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงาน
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตังจ่ายจากเงินรายได้  354,660  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  9,990,000  บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 9,679,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 339,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานและประเมิน
บุคคล  จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก  สอบคัดเลือก
พนักงานเทศบาลทุกประเภท  ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นค่าตอบแทน
แก่ข้าราชการหรือบุคคลทีมาช่วยเหลืองานของเทศบาล โดยเบิกจ่าย
ตามอัตราทีกระทรวงมหาดไทยฯกําหนด  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)  

ค่าเบียประชุม จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลและ
คณะกรรมการวิสามัญทีได้รับการแต่งตังจากสภาเทศบาลให้ทําหน้าที
เกียวกับกิจการของสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
กําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันทําการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีทีมีงานเร่งด่วนและจําเป็น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 162,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาลทีจําเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 75,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ นายกเทศมนตรี 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล) 
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ค่าใช้สอย รวม 5,843,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 4,253,600 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าเบีย   
    ประกัน  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
    ค่าลงทะเบียนประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
    (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4 /ว 3889 ลงวันที 
     29 พฤศจิกายน 2538)  ตังจ่ายเงินรายได้   ตังไว้  500,000  บาท  
     (สํานักปลัดเทศบาล)
2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ของสํานักปลัดเทศบาล      
    ตังจ่ายจากเงินรายได้ ตังไว้ 3,753,600 บาท จํานวน 4 โครงการ      
    ดังนี     
    -  โครงการจ้างเหมาบริการเพือดูแล  รักษาความเป็นระเบียบ         
        เรียบร้อยของสํานักปลัดเทศบาล  ตังไว้  756,000  บาท          
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561- 2564)
        หน้า  270  โครงการที  23 
    -  โครงการจ้างเหมาบริการเพือปฏิบัติหน้าทีขับรถยนต์ส่วน
กลาง         
        ตังไว้  216,000  บาท  
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
        หน้า 269 โครงการที  20    
     - โครงการจ้างเหมาบริการเพือปฏิบัติหน้าทีพนักงานขับรถยนต์ 
       โดยสาร  ตังไว้ 168,000   บาท           
       ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
       หน้า 269 โครงการที  21        
     - โครงการจ้างเหมาบริการเพือดูแล รักษาความปลอดภัย
       หน่วยงานสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
       ตังไว้  2,613,600  บาท            
       ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
       หน้า  270 โครงการที  22    

วันทีพิมพ์ : 19/9/2560  15:02:44 หน้า : 4/69



รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้  100,000  
   บาท  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
   เอกสาร  ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทัง
   ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอืน  ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการ
   รับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
   ทีมานิเทศงานตรวจงานหรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน   
   โดยตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท 0808.4/ว 
   2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม  2548 โดยตังงบประมาณได้
   ไม่เกินปีละ1%  ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาโดย
  ไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้   เงินจ่ายขาด
   เงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้    ทังนียอดรายได้จริงปี 2559 
   เป็นเงินจํานวนทังสิน  401,601,595.65 บาท  คํานวณแล้ว
   ตังค่ารับรองได้ไม่เกิน   4,016,015.95  บาท  จึงขอตังไว้
   100,000  บาท   
   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)   
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
   หน้า  268-269 โครงการที  17
2.ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือ   
   คณะอนุกรรมการ   ทีได้รับการแต่งตังตามกฏหมาย   หรือตาม    
   ระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย ตังไว้ 100,000  
   บาท  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืมต่าง ๆ  เพือใช้ในการเลียง    
   รับรองและค่าบริการในการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  และ   
   คณะกรรมการอืนๆ โดยตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
   ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28  กรกฎาคม 2548   
   ตังจ่ายจากเงินรายได้    (สํานักปลัดเทศบาล)   
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
   หน้า  269 โครงการที  18

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  
ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  275  โครงการที  43  
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของศูนย์ต่อต้านยาเสพติด
เทศบาล

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ของศูนย์ต่อต้านยาเสพติดเทศบาล เช่น  การรณรงค์ เพือป้องกัน
ยาเสพติดในโรงเรียน  ค่าอบรมให้ความรู้  ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทน
ค่าอุปกรณ์การจัดทําสือ  สติกเกอร์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าจัดนิทรรศการ การบําบัดรักษา  และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวกับการจัดโครงการนี  เท่าทีจําเป็นและประหยัด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  167  โครงการที  1 
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันเทศบาล  เช่น  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรม
ทางศาสนา ค่าวัสดุ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าไวนิล  และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวกับการจัดโครงการนี  เท่าทีจําเป็นและประหยัด   
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  268 โครงการที  16

โครงการจัดซือ/จ้าง/ทํา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ/จ้าง/ทํา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา เพือใช้ในงานรัฐพิธี และงานวันสําคัญต่าง ๆ เช่น งานวันที
ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ วันปิยมหาราช วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช/
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯวันทีระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1
(พ.ศ. 2561-2564)  หน้า  93  โครงการที  3
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง  เช่น  ค่ายานพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ  เครืองเขียนและอุปกรณ์  ค่าของ
สัมมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวกับการจัดโครงการนี 
เท่าทีจําเป็นและประหยัด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  264 โครงการที  1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 1,146,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน เช่น 
หนังสือ กระดาษ  แฟ้ม  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  ตรายาง 
เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล )

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น 
ไมโครไฟน  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ดอกลําโพง เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล )

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
ไม้กวาด  แปรง  ผงซักฟอก  นํายาดับกลิน  เป็นต้น   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล )

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น 
ปูนซีเมนต์  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ทราย  ไม้ต่างๆ  เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล )
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น
ยางรถยนต์  สายพานใบพัด  หัวเทียน  แบตเตอรี   เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล )

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 426,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  
นํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามันเครือง  นํามันจารบี  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล )

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนือง  ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  เป็นต้น     
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,350,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในสํานักงานเทศบาลและ
ค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในระบบสือไร้สาย ภายในเขตเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล ) 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในอาคารสํานักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล )

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบํารุงและค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ธนานัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์
สําหรับหนังสือราชการต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 417,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 417,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีบุนวม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีบุนวม  จํานวน  200  ตัว
จัดซือตามราคาท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(สํานักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  267  โครงการที 12

จัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์  จํานวน  20  ตัว
จัดซือตามราคาท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(สํานักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี   
(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  267  โครงการที  11
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือโทรทัศน์ LED (สมาร์ททีวี) จํานวน 23,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ LED (สมาร์ททีวี) จํานวน 1 เครือง
ขนาดไม่น้อยกว่า 48 นิว จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครังที  1
(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  93  โครงการที   4

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 173,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA 
จํานวน 2 เครือง  ดังนี
1.ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens  เครืองละ 58,000 บาท
   จัดซือตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
2.ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI Lumens  เครืองละ 115,000 บาท
   จัดซือตามราคาท้องถิน เนืองจากมีคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐาน
   ครุภัณฑ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้า  265  โครงการที  3
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครือง   คุณลักษณะพืนฐานดังนี
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
  (2 core)  จํานวน 1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง 
   หรือดีกว่า ดังนี
   1)  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาด
         ไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
         ไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก    
         (Graphics  Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
    2)  ในกรณีทีมีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาด
         ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
         ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกา
         ได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาด
   ไม่น้อยกว่า 8 GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
   1 TB จานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาด
    ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
-  มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel 
   และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  
   10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
   ได้เป็นอย่างน้อย
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้า  266  โครงการที  7
        

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 9,661,190 บาท
งบบุคลากร รวม 7,751,610 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,751,610 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,895,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน )
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 545,100 บาท
1. เพือจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล  
    ซึงได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขันสูงของอันดับ  เมือได้รับการเลือนขัน
    เงินเดือนประจําปีและได้ปรับอัตราเงินเดือนแล้ว ให้ได้รับเงินค่า
    ตอบแทนเพิมตามหลักเกณฑ์และอัตราตามประกาศคณะกรรมการ
    พนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสกําหนด
2. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษเพือการสู้รบ (พ.ส.ร.)ให้แก่พนักงาน
    เทศบาลทีมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ 
3. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร
     (พ.ต.ก.) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
     นราธิวาส 
4.  เพือจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล 
     ซึงไม่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
     และเงินประจําตําแหน่ง  ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน   
     ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท
5.  เพือจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงาน
     เทศบาลทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
     และเงินประจําตําแหน่ง ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
     อัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับอยู่เดิม  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 145,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที  7)  
ลงวันที  10  พฤษภาคม  2559  ดังนี
-  ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับกลาง ตําแหน่งผู้อํานวยการ
   กองวิชาการและแผนงาน
-  ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับต้น ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย
   แผนงานและงบประมาณ  และหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
-  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  ตําแหน่งนักวิชาการ    
   คอมพิวเตอร์ชํานาญการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 260,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน )

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 887,340 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติหน้าทีสังกัดเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน )

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 17,970 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าที
สังกัดเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน )

งบดําเนินงาน รวม 1,781,080 บาท
ค่าตอบแทน รวม 418,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันทําการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีทีมีงานเร่งด่วนและจําเป็น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน )
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองวิชาการและแผนงาน )

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 128,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าใช้สอย รวม 1,051,980 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 358,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าวารสาร  
    ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
    ตามคําพิพากษา ฯลฯ  ตังใว้  250,000  บาท
    ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองวิชาการและแผนงาน)
2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
    ปฏิบัติงานด้านงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ตังไว้ 108,000 บาท 
    ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองวิชาการและแผนงาน)
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1
     (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  94  โครงการที  6

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ  
ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  275 โครงการที  43

โครงการจัดฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์
ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าวัสดุสํานักงาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี
เท่าทีจําเป็นและประหยัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองวิชาการและแผนงาน)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  274  โครงการที  39 
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โครงการประชุมสัมมนาเพีอรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมสัมมนาเพีอรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในระดับชุมชน  เพีอรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในชุมชน  ทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนําเสนอปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน  เพือนําข้อมูลจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนีเท่าทีจําเป็น
และประหยัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองวิชาการและแผนงาน)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  272  โครงการที  32

โครงการประชุมสัมมนาเพือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนา

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมสัมมนาเพือรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา เพือรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในระดับชุมชนเมือง  ทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ในการนําเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน  เพือเป็นข้อมูล
ประกอบในการจัดทําแผนพัฒนา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ทีเกียวข้องกับการจัดโครงการนี   เท่าทีจําเป็นและประหยัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองวิชาการและแผนงาน)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  272  โครงการที  31

โครงการผลิตสือเพือการประชาสัมพันธ์ จํานวน 490,980 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสารเทศบาล  เท่าทีจําเป็น
และประหยัด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  273 โครงการที  37

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองวิชาการและแผนงาน ) 

ค่าวัสดุ รวม 173,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน  เช่น  แฟ้ม 
เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  กระดาษ  ตรายาง  ซองเอกสาร เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองวิชาการและแผนงาน )

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น
ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน สายไฟฟ้า  ดอกลําโพง เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน )

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
ไม้กวาด  แปรง  ผงซักฟอก  แก้วนํา  จานรอง  เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน )
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น
ยางรถยนต์  สายพานใบพัด  หัวเทียน  แบตเตอรี  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น 
นํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามันเครือง  นํามันจารบี    เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน )

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  
กระดาษเขียนโปสเตอร์  ขาตังกล้อง  กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองวิชาการและแผนงาน )

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนือง  ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  เป็นต้น     
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองวิชาการและแผนงาน )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 137,600 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบํารุงและค่าบริการโทรศัพท์/โทรสารในการ
ติดต่อราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองวิชาการและแผนงาน )

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 117,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน )

งบลงทุน รวม 128,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 128,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้กันชืน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้กันชืน  ขนาด  50  ลิตร   จํานวน 1 ตู้
จัดซือตามราคาท้องถิน  เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(กองวิชาการและแผนงาน)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  หน้า  274  โครงการที  41

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือเครืองโดรน  (เครืองบินอัตโนมัติ) จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโดรน (เครืองบินอัตโนมัติ) เพือบันทึกภาพ
มุมสูง  จํานวน 1 เครือง  จัดซือตามราคาท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1         
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า  95  โครงการที  9
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงานสํานักงาน            
จํานวน 1  เครือง  คุณลักษณะพืนฐานดังนี
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
    (2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง 
    หรือดีกว่า ดังนี 
    1)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่
        น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พืนฐานไม่
        น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
        (Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
    2)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่
        น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่
        น้อยกว่า 2.0 GHz 
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่
    น้อยกว่า 4 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
    1 TB จํานวน 1 หน่วย  หรือ ชนิด Solid State Disk  ขนาด
     ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
  - มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
    และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
  - มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
  - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ       
    10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
    ได้เป็นอย่างน้อย 
เพือใช้ในงานจัดทํางบประมาณ  จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561- 2564) 
หน้า  272  โครงการที  34
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จัดซือคอมพิวเตอร์เพือใช้ในระบบสือไร้สาย จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์เพือใช้ในระบบสือไร้สาย
จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะพืนฐานดังนี
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
    (4 Core) จํานวน 1 หน่วย โดยมี คุณลักษณะ
    อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
    1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
         ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
         พืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผล
         ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า
         8 แกน หรือ 
     2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
          ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกา
          พืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 
  - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
    อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
    1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
         ทีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
    2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายใน
        หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
        ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
       ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
    3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก
        แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้
        หน่วยความจําหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
    มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า
    ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk
    ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
  - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
    แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
    จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
    ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว
     จํานวน 1 หน่วย 
เพือใช้ในฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จัดซือตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองวิชาการและแผนงาน)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
หน้า  274  โครงการที  42
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จัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)  
สําหรับติดตังในอาคารสํานักงาน ประเภท Dual band 2.4 & 5 GHz
802.11 ac Indoor Aps  จํานวน  5  ชุด
จัดซือตามราคาท้องถิน  เนืองจากมีคุณลักษณะพืนฐานนอกเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   (กองวิชาการและแผนงาน)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1
(พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า  94  โครงการที  8

งานบริหารงานคลัง รวม 11,476,660 บาท
งบบุคลากร รวม 9,880,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,880,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,819,220 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 199,540 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษเพือการสู้รบ (พ.ส.ร.)ให้แก่พนักงาน
    เทศบาลทีมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
2. เพือจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงาน
    เทศบาลทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
    และเงินประจําตําแหน่ง ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
    อัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับอยู่เดิม  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 163,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที  7)  
ลงวันที  10  พฤษภาคม  2559  ดังนี
-  ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับกลาง ตําแหน่งผู้อํานวย
   การกองคลัง
-  ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับต้น ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย
   บริหารงานคลัง ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  ตําแหน่ง
   หัวหน้าฝ่ายแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-  ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ตําแหน่งนักวิชาการ         
   คอมพิวเตอร์ชํานาญการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,184,460 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 12,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับลูกจ้างประจําเทศบาลทีได้รับค่าจ้าง
เต็มขันและได้รับการพิจารณาให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ  
2 ร้อยละ  4   และหรือร้อยละ  6  ของค่าจ้าง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,363,220 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติหน้าทีสังกัดเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 137,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าที
สังกัดเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,596,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 337,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันทําการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีทีมีงานเร่งด่วนและจําเป็น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้
แก่พนักงานเทศบาลทีจําเป็นต้องเช่าบ้านและมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 95,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจําทีมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 712,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 542,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่างๆ
    ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
    ค่าเบียประกัน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
    ตังไว้  2,000  บาท  (กองคลัง)  
2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ของกองคลัง  ตังจ่ายจากเงินรายได้
    ตังไว้  540,000  บาท  จํานวน  5  โครงการ  ดังนี
    - โครงการจ้างเหมาบริการเพือจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ
       มูลฝอย  ตังไว้ 108,000 บาท   
      ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1
     (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  131 โครงการที  26
    - โครงการจ้างเหมาบริการเพือบันทึกฐานข้อมูลผู้เสียภาษี  
       ตังไว้  108,000  บาท
       ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1
     (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  133 โครงการที  27
    - โครงการจ้างเหมาบริการเพือดูแล  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
       ของสํานักงาน  ตังไว้  108,000 บาท
       ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1
     (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  135 โครงการที  28
    - โครงการจ้างเหมาบริการเพือปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลด้านพัสดุ 
       ตังไว้ 108,000 บาท
      ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
      หน้า  271 โครงการที  29
    - โครงการจ้างเหมาบริการเพือปฏิบัติงานลูกมือช่าง 
       ตังใว้ 108,000  บาท
     ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
     หน้า  271  โครงการที  30
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ  
ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  275  โครงการที  43

โครงการออกหน่วยบริการเคลือนทีรับชําระภาษี จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการออกหน่วยบริการเคลือนที
รับชําระภาษี  เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการจัดโครงการนี     
เท่าทีจําเป็นและประหยัด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  270 โครงการที  25

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 422,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน  เช่น 
หนังสือ  กระดาษ  แฟ้ม  สมุดบัญชี  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น 
ไมโครโฟน  สายไฟฟ้า  เบรกเกอร์  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
ไม้กวาด  แปรง  ผงซักฟอก  แก้วนํา  จานรอง  เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองคลัง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น  ปูนซีเมนต์ 
อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  ทราย  ไม้ต่างๆ  สี เหล็กเส้น  ตะปู  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น
ยางรถยนต์  สายพานใบพัด  แบตเตอรี  หัวเทียน  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  
นํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามันเครือง  นํามันจารบี    เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
กระดาษเขียนโปสเตอร์   พู่กัน  สี   เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 102,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนือง  ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  ซีดีรอมไดร์ฟ  เป็นต้น     
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 124,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดเทศบาลเมืองนราธิวาส
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 14,000 บาท
พือจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบํารุง และค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,446,580 บาท
งบบุคลากร รวม 2,242,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,242,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,956,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 65,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษเพือการสู้รบ (พ.ส.ร.)ให้แก่พนักงาน
เทศบาลทีมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล )

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 214,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 6,540 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับลูกจ้างประจําเทศบาลทีได้รับค่าจ้าง
เต็มขันและได้รับการพิจารณาให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตรา
ร้อยละ 2 ร้อยละ 4 และหรือร้อยละ 6 ของค่าจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล) 

งบดําเนินงาน รวม 203,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันทําการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีทีมีงานเร่งด่วนและจําเป็น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้าน ให้แก่
พนักงานเทศบาลทีจําเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงิน ค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 59,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 58,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในอาคารสถานีดับเพลิง
และสถานีดับเพลิงย่อย 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบํารุง และค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

งานเทศกิจ รวม 3,174,610 บาท
งบบุคลากร รวม 1,941,210 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,941,210 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 302,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 252,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 2,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับลูกจ้างประจําเทศบาลทีได้รับ
ค่าจ้างเต็มขันและได้รับการพิจารณาให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ในอัตราร้อยละ 2 ร้อยละ 4 และหรือร้อยละ 6 ของค่าจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,219,350 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติหน้าทีสังกัดเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 164,580 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
ทีปฏิบัติหน้าทีสังกัดเทศบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 1,233,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 113,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารางวัลผู้แจ้งความนําจับ เงินรางวัลเจ้าหน้าทีและเงินรางวัล
พิเศษในกรณีจับผู้กระทําผิดเทศบัญญัติ พระราชบัญญัติ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันทําการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีทีมีงานเร่งด่วนและจําเป็น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจําทีมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล )

ค่าใช้สอย รวม 990,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 940,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่างๆ
    ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
    ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเบียประกัน ฯลฯ  ตังไว้ 100,000 บาท
    ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  โครงการจ้างเหมาบริการ
    จัดระเบียบหาดนราทัศน์  ตังไว้ 840,000  บาท 
    ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
    หน้า  201  โครงการที  8

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน  เช่น 
ตรายาง  เครืองเย็บกระดาษ  กระดาษ  แฟ้ม  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เช่น  ยางรถยนต์  สายพานใบพัด  หัวเทียน  แบตเตอรี  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน   เช่น  
นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
เช่น นํายาต่างๆ เครืองนึง  สําลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 7,339,380 บาท
งบบุคลากร รวม 5,910,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,910,180 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 5,178,180 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติหน้าทีสังกัดเทศบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 732,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีสังกัด
เทศบาล   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 1,429,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจัดทําป้าย
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบียประกัน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน เช่น  ค่าจัดฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าอาหาร ค่าวัสดุ  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด  และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวกับการจัดโครงการนี  เท่าทีจําเป็นและประหยัด    
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครังที 1
(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  50  โครงการที  6

โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหรือทบทวนเจ้าหน้าที
ปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น  ค่าป้ายไวนิล  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวกับการจัดโครงการนี  เท่าทีจําเป็นและประหยัด  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  198 โครงการที  1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 1,164,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 22,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน เช่น 
หนังสือ กระดาษ  แฟ้ม  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  ตรายาง 
เป็นต้น   ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล )
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น 
ไมโครไฟน  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ดอกลําโพง เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล )

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 13,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
ไม้กวาด แปรง  ผงซักฟอก  นํายาดับกลิน  เป็นต้น   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล )

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 14,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น 
ปูนซีเมนต์  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ทราย  ไม้ต่างๆ  เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล )

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น
ยางรถยนต์  สายพานใบพัด  หัวเทียน  แบตเตอรี   เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล )

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  
นํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามันเครือง   นํามันจารบี  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล )

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนือง  ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  เป็นต้น     
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล )

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น สายส่งนํา  
ข้อต่อ  ข้อแยก  ท่อดูดดับเพลิง  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง เป็นต้น     
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล )

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 6,641,030 บาท
งบบุคลากร รวม 5,025,030 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,025,030 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,742,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา )
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 306,120 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษเพือการสู้รบ (พ.ส.ร.)ให้แก่พนักงาน
    เทศบาลทีมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
2. เพือจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงาน
    เทศบาลทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
    และเงินประจําตําแหน่ง ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
    อัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับอยู่เดิม  
    ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 234,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที  7)  
ลงวันที  10  พฤษภาคม  2559  ดังนี
-  ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับสูง ตําแหน่งผู้อํานวยการ
   สํานักการศึกษา
-  ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน  ระดับกลาง  ตําแหน่งผู้อํานวย
   การส่วนส่งเสริมการศึกษา  และผู้อํานวยการส่วนบริหารการศึกษา
-  ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับต้น ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย
   แผนงานและโครงการ  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการฯ  ตําแหน่ง
   หัวหน้าฝ่ายงานการเจ้าหน้าที
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา )

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนให้แก่พนักงานครูเทศบาล
หรือบุคลากรทางการศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,597,290 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติหน้าทีสังกัดเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 102,660 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าที
สังกัดเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 1,616,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 206,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานทุกประเภท 
คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาลและจ่ายเป็นเงินสมนาคุณแก่ข้าราชการหรือบุคคลทีมาช่วยเหลือ
งานของเทศบาล โดยเบิกจ่ายตามอัตราทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันทําการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีทีมีงานเร่งด่วนและจําเป็น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 138,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้าน
ให้แก่พนักงานเทศบาลทีจําเป็นต้อง เช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงิน
ค่าเช่าบ้าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 43,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิ ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ  
ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  277 โครงการที  1
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ 
และรถบัส  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน เช่น แฟ้ม 
ลวดเย็บกระดาษ  หนังสือ  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  เก้าอีพลาสติก เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น
ยางรถยนต์  สายพานใบพัด  หัวเทียน  แบตเตอรี  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น 
นํามันเบนซิน   นํามันดีเซล   นํามันเครือง  นํามันจารบี    เป็นต้น    
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนือง  ซีดีรอมไดร์ฟ  เป็นต้น    
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบํารุง และค่าใช้โทรศัพท์ในการติดต่อ
ราชการกับหน่วยราชการและหน่วยงานอืน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 175,466,260 บาท
งบบุคลากร รวม 100,395,230 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 100,395,230 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 64,697,220 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล 
และครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,759,840 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษเพือการสู้รบ (พ.ส.ร.)ให้แก่พนักงาน
    ครูเทศบาลทีมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
2. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที
    ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัด
    ชายแดนภาคใต้
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 8,458,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนให้แก่พนักงานครูเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 894,780 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําภารโรงพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 16,008,590 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งครูอัตราจ้าง 
ผู้ช่วยครูธุรการ ผู้ช่วยครูและวิทยากร(ปฏิบัติหน้าทีครูสอน
อิสลามศึกษา ครูสอนพุทธศาสนา  ครูสอนพระปริยัติธรรม
และครูผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ) ค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป
ตําแหน่งภารโรง เพือทดแทนตําแหน่งลูกจ้างประจํา ทีถูกยุบ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และครูสอนเด็กด้อยโอกาส
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 3,120,260 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 12,888,330 บาท(สํานักการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 3,456,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่ง
    ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วยครูธุรการ  ค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป
    ตําแหน่งภารโรงเพือทดแทนตําแหน่งลูกจ้างประจําที
    ถูกยุบ ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและครูสอนเด็กด้อย
    โอกาส ให้แก่สถานศึกษาทีได้รับตามระเบียบฯ
    ตังจ่ายจากเงินรายได้  540,000  บาท
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  636,000  บาท (สํานักการศึกษา)
2. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที
    ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัด
    ชายแดนภาคใต้
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  2,280,000  บาท (สํานักการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 64,815,030 บาท
ค่าตอบแทน รวม 207,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 157,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและ
    บุคลากรทางการศึกษาเพือให้มีหรือเลือนวิทยฐานะตามอัตราที
    กระทรวงมหาดไทยกําหนด  ตังไว้  90,000  บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินผลงานด้านผลงานทีเกิดจาก
    การปฏิบัติหน้าที คนละ  200  บาท  ตังไว้  67,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันทําการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีทีมีงานเร่งด่วนและจําเป็น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 45,139,345 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 7,198,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
    ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตังไว้ 90,000 บาท (สํานักการศึกษา)
2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ของสํานักการศึกษา  
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตังไว้  7,108,000  บาท  
    จํานวน  4  โครงการ  ดังนี
    - โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติงานด้านการ
       บันทึกข้อมูล  ตังไว้ 108,000  บาท    
       ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมและเปลียนแปลง
       ครังที 1  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  98  โครงการที   6
    -  โครงการจ้างเหมาบริการครูเพือทดแทนอัตราครูทีว่างสําหรับ
       โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ตังไว้ 1,512,000 บาท    
       ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมและเปลียนแปลง
        ครังที 1  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  99  โครงการที  7
    -  โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างรายชัวโมง  (ปฏิบัติ
       หน้าทีครูสอนอิสลามศึกษาและครูสอนพระปริยัติธรรม) 
       ตังไว้ 4,480,000  บาท
       ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
       หน้า  281-282 โครงการที  14
    - โครงการจ้างเหมาบริการเพือดูแลความปลอดภัย
       โรงเรียนเทศบาล 1-6  ตังใว้ 1,008,000 บาท
       ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมและเปลียนแปลง
       ครังที 1  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า   97  โครงการที  1

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิน  
เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร  ค่าของขวัญของรางวัล
สําหรับตัวแทนทีได้รับการคัดเลือก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ร่วมแข่งขันของผู้ควบคุม  ครู  นักเรียน  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
ค่าของขวัญของชําร่วย ค่าจัดทําเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
กับการจัดโครงการนี   เท่าทีจําเป็นและประหยัด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า   170 โครงการที 3
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โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษา  และแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับเทศบาล  ,ภาค  และระดับประเทศ

จํานวน 700,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษา 
และแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ระดับเทศบาล ,ภาค  และระดับ
ประเทศ  เช่น  ค่าวัสดุดําเนินการ  ค่าคณะกรรมการตัดสิน ค่าเบียเลียง   
ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก ค่านํามันเชือเพลิง ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   
ค่าอาหาร  ค่าของขวัญ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการจัด
โครงการนี  เท่าทีจําเป็นและประหยัด   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  169  โครงการที  1
โครงการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินและระดับชาติของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการประเมินคุณภาพทางการ
ศึกษาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถินและระดับชาติของโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น  ค่าจัดทําเครืองมือ ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าเข้ารูปเล่ม จัดพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
ค่าพาหนะเดินทาง ค่านํามันเชือเพลิง ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก 
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกับการจัดโครงการนี ทีจําเป็นและประหยัด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า 170  โครงการที  2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 36,361,345 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  รายละเอียดดังนี
1. โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 15,524,000  บาท แยกเป็น     
    1.1 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน อัตราคนละ            
           20 บาท  ตังไว้   12,808,000  บาท     
    1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราคนละ 20 บาท  
          ตังไว้  2,716,000   บาท  รายละเอียดดังนี            
          • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีจัดตังเอง จํานวน 2 ศูนย์            
          • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที อปท. รับโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน  
            และจากกรมการศาสนา 
2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
    เทศบาลเมืองนราธิวาส  โรงเรียนละ  20,000  บาท 
    ตังไว้   120,000   บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  ตังไว้  100,800  บาท
     -  ระบบ  Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL
         โรงเรียนละ  9,600 บาทต่อปี
     -  ระบบ  Wirelwss  Fidelity:WiFi  
        โรงเรียนละ  7,200  บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  
    โรงเรียนละ 100,000 บาท  ตังไว้  600,000   บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
    โรงเรียนละ 50,000  บาท  ตังไว้  300,000  บาท 
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
    ในการพัฒนาท้องถิน (SBMLD) ตังไว้  750,000  บาท     
    6.1 โรงเรียนทีจะสมัครเข้าร่วมในปี งบประมาณ 2561    
    6.2 โรงเรียน SBMLD ดีเด่น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเทศบาลจะ
           เบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริม
           การปกครองท้องถินแล้วเท่านัน 
7. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
    ตังไว้  190,000   บาท        
     - โรงเรียนละ  15,000  บาท        
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     - โรงเรียนดีเด่น  100,000  บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา    
    โรงเรียนในสังกัด  ตังไว้   50,000  บาท
9. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทียวใน
    สถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
    ตังไว้ 50,000 บาท
10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
      บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  "สถานศึกษาพอ  
      เพียง"  สู่  "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
      ตังไว้  100,000  บาท  
11. ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
      สถานศึกษา  ตังไว้  200,000  บาท  
12. ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน (ค่าปัจจัยพืนฐาน       
      สําหรับนักเรียนยากจน)  ตังไว้  660,000  บาท
13. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
      ขันพืนฐาน  ตังไว้  15,992,045  บาท
14. ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
      อิเล็กทรอนิกส์  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เพือเข้าสู่
      ประเทศไทย  4.0  ตังไว้  900,000  บาท
        -  ระดับสถานศึกษา  ตังไว้  450,000  บาท
        -  ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  450,000  บาท
15. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
       ตังไว้    824,500   บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครังที  1
(พ.ศ.2561 - 2564)   หน้า 30 - 32 โครงการที   5
“ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน"
โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามศึกษาและพุทธศาสนาสําหรับนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามศึกษาและ
พุทธศาสนาสําหรับนักเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  สือ  ค่าตอบแทน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าของขวัญ
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการจัดโครงการนี เท่าทีจําเป็นและประหยัด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสี  เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครังที 1
(พ.ศ. 2561 - 2564 ) หน้า  33  โครงการที  7  
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  และผู้ทีเกียวข้อง  เช่น  ค่าวัสดุ  
เครืองเขียน  อุปกรณ์  ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  
ค่ายานพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกับ
การจัดโครงการนี เท่าทีจําเป็นและประหยัด  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสี  เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครังที 1
(พ.ศ.  2561 - 2564)  หน้า  23  โครงการที  1
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ค่าวัสดุ รวม 16,846,005 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 10,957,525 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)สําหรับเด็กเล็ก 
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป. 6 ประกอบด้วย
• โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 
   จํานวน 260 วัน
• โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส จํานวน 260 วัน
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมการศาสนา (เดิม) กรมการ
   พัฒนาชุมชน (เดิม)และจัดตังเอง  ท.4, ท.5 จํานวน  280 วัน
• โรงเรียนสังกัดสามัญศึกษา จํานวน 280 วัน
• สถานศึกษาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จํานวน 280 วัน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)
“ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน”

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 4,232,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  โรงเรียนทีจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรฟัรดูอีน  (ตาดีกา)  และหลักสูตรพระปริยัติธรรม
(วันเสาร์-วันอาทิตย์) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)
“ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน"

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น  เครืองแบบ 
ถุงเท้า  รองเท้า  ชุดวงโยธวาทิต  ชุดวงเมโลเดียน  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

วัสดุการศึกษา จํานวน 1,406,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุการศึกษาในหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา  หลักสูตรพุทธศาสนา  ค่าวัสดุส่งเสริมภาษาไทยของโรงเรียน
ในสังกัด   และค่าวัสดุรายหัวแบบเรียนสําหรับหลักสูตรอิสลามศึกษา  
หลักสูตรพุทธศาสนา  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,622,680 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเทศบาลและของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของโรงเรียนเทศบาล ทัง 6 โรงเรียน 
ค่านําประปา ของสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส และ
โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 22,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่า  ค่าบํารุง  และค่าใช้โทรศัพท์ ในการ
ติดต่อราชการกับหน่วยราชการ และหน่วยงานอืน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 1,200,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการติดตังกันสาดบริเวณชัน  2  และ  3  อาคารเรียน  2
โรงเรียนเทศบาล  5

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกันสาดบริเวณชัน 2 และ 3 อาคารเรียน 2 
โรงเรียนเทศบาล 5 รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   (สํานักการศึกษา)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครังที  1  
(พ.ศ.  2561- 2564)  หน้า  104  โครงการที  18
“ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน"
โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน  ฉัตรวาริน  โรงเรียนเทศบาล  2 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าทาสีภายนอกอาคารเรียน ฉัตรวาริน โรงเรียนเทศบาล 2
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   (สํานักการศึกษา)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครังที  1  
(พ.ศ.  2561- 2564)  หน้า  137  โครงการที  25
“ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน"
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  อาคารดาหลา  โรงเรียนเทศบาล  3 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารดาหลา โรงเรียนเทศบาล 3
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   (สํานักการศึกษา)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครังที  1  
(พ.ศ.  2561- 2564)  หน้า  104  โครงการที  17
“ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน"
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศรีตรัง   โรงเรียนเทศบาล  1 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศรีตรัง 
โรงเรียนเทศบาล 1 โดยการทาสีอาคารเรียนภายนอก 
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   (สํานักการศึกษา)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครังที  1  
(พ.ศ.  2561- 2564)  หน้า   99  โครงการที  10
“ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน" 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอาคารประกอบ  (อาคารเขียว)
โรงเรียนเทศบาล  4

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอาคารประกอบ 
(อาคารเขียว) โรงเรียนเทศบาล 4  รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลกําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561- 2564)  
หน้า  291  โครงการที  43
“ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน"  
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โครงการปรับปรุงอาคารเรียนสัตตบุษย์  โรงเรียนเทศบาล  6 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนสัตตบุษย์ โรงเรียนเทศบาล 6
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.  2561- 2564)  
หน้า  296  โครงการที  59
“ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน"

งบเงินอุดหนุน รวม 9,056,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 9,056,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 9,056,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ
สถานศึกษาหน่วยงานอืน จํานวน 9,056,000  บาท ดังนี
1. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ตังไว้ 5,828,000  บาท
    โครงการอาหารกลางวัน ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 
    ที ศธ  04078.045 / 182  ลงวันที  1  มิถุนายน   2560
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-2564)
    หน้า  328  โครงการที  1
    “ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
    ส่งเสริมการปกครองท้องถิน"
2. อุดหนุนโรงเรียนเมืองนราธิวาส ตังไว้ 3,228,000  บาท
    โครงการอาหารกลางวัน ตามหนังสือโรงเรียนเมือง 
    นราธิวาส ที ศธ 04078.040/218 ลงวันที  29 พฤษภาคม  2560
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-2564)
    หน้า  329   โครงการที  2
   “ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
    ส่งเสริมการปกครองท้องถิน"

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 15,544,460 บาท
งบบุคลากร รวม 11,483,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 11,483,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 10,016,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาลพร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 97,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษเพือการสู้รบ (พ.ส.ร.)ให้แก่
พนักงานครูเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 1,369,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
ครูเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา )
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งบดําเนินงาน รวม 4,061,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าเย็บหนังสือ 
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าติดตังมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ประปา
ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าติดตังป้าย ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการดําเนินการขยายโอกาสทางการศึกษา  (ชันมัธยมศึกษาปีที 4-6 ) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการดําเนินการขยายโอกาส
ทางการศึกษา (มัธยมศึกษาปีที 4-6)  เช่น  ค่าดําเนินงานและ
จัดซือวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น  เครืองเขียนแบบเรียน  หนังสือ
อ่านเพิมเติม   อุปกรณ์/สือการเรียนการสอน   เครืองแต่งกาย 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการจัดโครงการนี   เท่าทีจําเป็น
และประหยัด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการศึกษา )
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  170  โครงการที  4

ค่าวัสดุ รวม 4,016,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  
แฟ้ม  ดินสอ  ยางลบ  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 3,996,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสําหรับนักเรียน
โรงเรียนทีจัดการเรียนการสอนหลักสูตรผสมผสานระหว่าง
หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานหลักสูตรอิสลามศึกษาและหลักสูตร
พระปริยัติธรรม  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการศึกษา)
“ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน”

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 4,366,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,366,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,516,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,316,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ของสํานักการศึกษา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ตังไว้  2,316,000  บาท  
จํานวน  2  โครงการ  ดังนี
1.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในอุทยานการเรียนรู้ 
    นราธิวาส  จํานวน  1,484,000  บาท
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1
    (พ.ศ.2561-2564)  หน้า  100  โครงการที  11
2.โครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้
    นราธิวาส จํานวน  832,000  บาท
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครังที 1
   (พ.ศ.2561-2564)  หน้า  101  โครงการที  13
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการในการเปิดอาคารอุทยานการเรียนรู้ 
นราธิวาส  เช่น ค่าวัสดุต่างๆ  ค่าพิธีทางศาสนา  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าของทีระลึก และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครังที 1  
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า  100  โครงการที  12

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,850,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส     
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบํารุง และค่าใช้โทรศัพท์
ในการติดต่อราชการกับหน่วยงานราชการ
และหน่วยงานอืน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 4,744,220 บาท
งบบุคลากร รวม 2,898,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,898,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,409,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 368,160 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษเพือการสู้รบ(พ.ส.ร.)ให้แก่
    พนักงาน เทศบาลทีมีสิทธิ ได้รับความช่วยเหลือ 
2. เพือจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงาน
    เทศบาลทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
    และเงินประจําตําแหน่ง ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
    อัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับอยู่เดิม  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที  7)  
ลงวันที  10  พฤษภาคม  2559  ดังนี
-  ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับกลาง ตําแหน่งผู้อํานวยการ
   กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
-  ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับต้น   ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย
   บริหารงานทัวไป  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
   ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วันทีพิมพ์ : 19/9/2560  15:02:44 หน้า : 35/69



งบดําเนินงาน รวม 1,839,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 956,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันทําการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีทีมีงานเร่งด่วนและจําเป็น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้าน
ให้แก่พนักงานเทศบาล  ทีจําเป็นต้อง  เช่าบ้าน  และมีสิทธิ
ได้รับเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 88,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจําทีมีสิทธิได้รับ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม 498,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 128,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าวารสาร ค่าซักฟอก  
    ค่าเบียประกัน  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ      
    ตังจ่ายจากเงินรายได้  ตังไว้  20,000  บาท
    (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้างบันทึกข้อมูลด้าน
    สุขาภิบาลและอนามัยสิงแวดล้อม  และข้อมูลสัตวแพทย์  
    (งานโรงฆ่าสัตว์)  ประจํากองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม   
    ตังจ่ายจากเงินรายได้  ตังใว้ 108,000  บาท 
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1
    (พ.ศ.2561-2564) หน้า  107  โครงการที  7

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร 
เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ  
ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  301  โครงการที  1
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โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดจํานวนของสุนัขจรจัด จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และลดจํานวนของสุนัขจรจัด เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานนอก ค่าวัสดุและเวชภัณฑ์ ค่ารายการจัดทํา
นิทรรศการและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้องกับโครงการนี เท่าทีจําเป็นและประหยัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  
 หน้า 181 โครงการที 9

โครงการเฝ้าระวังสารปนเปือนและจุลินทรีย์ในอาหาร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุชุดตรวจสอบสารปนเปือนและจุลินทรีย์
ในอาหาร ภาชนะและผู้สัมผัสอาหาร ณ ร้านจําหน่าย
อาหารในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกับการจัดโครงการนี  
เท่าทีจําเป็นและประหยัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า  180  โครงการที  5
โครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการ
ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการด้านอาหารในเขตเทศบาล
เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกับการจัดโครงการนี  เท่าทีจําเป็นและประหยัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า  180  โครงการที  4
โครงการอาชีวอนามัย จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอาชีวอนามัยเพืออบรม
กลุ่มผู้ประกอบการด้านอาชีวอนามัย เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าสมณาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกับการจัดโครงการนี  
เท่าทีจําเป็นและประหยัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า  181  โครงการที  7  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน เช่น  กระดาษ   
แฟ้ม  เก้าอืพลาสติก  ตาชังขนาดเล็ก  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน  
สายไฟฟ้า  ดอกลําโพง  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ไม้กวาด 
แปรง  ผงซักฟอก  นํายาดับกลิน  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น 
นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนือง  ซีดีรอมไดร์ฟ   เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 210,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 171,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า โรงฆ่าสัตว์ คลีนิคเทศบาล
เมืองนราธิวาส ศูนย์บริการสาธารณสุข และตลาดสดบาเละฮิเล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาโรงฆ่าสัตว์ คลินิกเทศบาลเมืองนราธิวาส 
ศูนย์บริการสาธารณสุข และตลาดสดบาเละฮิเล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่า  ค่าบํารุง  และค่าบริการโทรศัพท์
ในการติดต่อราชการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบลงทุน รวม 6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเครืองทํานําเย็น จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําเย็น   กว้างประมาณ   310   มม.
ลึกประมาณ  346  มม.  สูงประมาณ  1002  มม. จํานวน 1 เครือง
จัดซือตามราคาท้องถิน  เนืองจากคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครังที 1
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า  105  โครงการที  2

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 4,838,820 บาท
งบบุคลากร รวม 3,641,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,641,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,320,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 127,200 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้
     ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
2.  เพือจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงาน
     เทศบาลทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
     และเงินประจําตําแหน่ง ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
     อัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับอยู่เดิม  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 193,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที  7)  
ลงวันที  10  พฤษภาคม  2559  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับ
ชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ  ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 1,171,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 996,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 276,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่า
จ้าง   
    เหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ฯลฯ
    ตังจ่ายจากเงินรายได้  ตังไว้  60,000   บาท
    (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 
2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม    
     ตังจ่ายจากเงินรายได้  ตังไว้ 216,000 บาท จํานวน 2 โครงการ  
     ดังนี
     - โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทําความสะอาด
       ในอาคาร  ณ  ศูนย์บริการสาธารณสุขและคลีนิกเทศบาลเมือง   
        นราธิวาส  ตังไว้ 108,000 บาท 
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
        หน้า  301  โครงการที  2  
     - โครงการจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานเวชระเบียน  ผู้ทีมา
       รับบริการ  ณ  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  และคลีนิกเทศบาล  
       ตังไว้  108,000 บาท 
       ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1
       (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  106  โครงการที  6 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการทันตกรรมรักษาและการทันตสาธารณสุข จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการทันตกรรมรักษาและการ
ทันตสาธารณสุข เช่น ค่าวัสดุทางทันตกรรม   ค่าตอบแทน
ทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการ
จัดโครงการนี   เท่าทีจําเป็นและประหยัด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 179 โครงการที 2 
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โครงการบริการคลินิกพิเศษเพือการรักษาพยาบาลประชาชนนอกเวลา
ราชการ

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการบริการคลินิกพิเศษเพือการรักษา
พยาบาลประชาชนนอกเวลาราชการ   เช่น  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีและ
บุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข  ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวกับการจัดโครงการนี  เท่าทีจําเป็นและประหยัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 179 โครงการที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 155,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน เช่น  
แบบพิมพ์ กระดาษ  แฟ้ม  ผ้าสําลี  ตาชังขนาดเล็ก  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น 
สายไฟฟ้า  ไมโครโฟน  ดอกลําโพง  ปลักไฟฟ้า  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น 
ไม้กวาด แปรง ถัง  ผงซักฟอก  นํายาดับกลิน  กระติกนําร้อน  
กระติกนําแข็ง เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์  อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก ทราย กระเบือง เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
ยางรถยนต์ สายพานใบพัด แบตเตอรี หัวเทียน แม่แรง เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 
เช่น  นํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามันเครือง  นํามันก๊าด 
นํามันจารบี เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
เช่น นํายาต่างๆ เครืองนึง  สําลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบํารุง และค่าบริการ โทรศัพท์
ในการติดต่อราชการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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งบลงทุน รวม 25,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,800 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จัดซือเครืองตรวจหู  ตา   คอ  จมูก จํานวน 19,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตรวจหู ตา คอ  จมูก จํานวน 1 เครือง 
จัดซือตามราคาท้องถิน  เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคา
มาตราฐานครุภัณฑ์
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
ปรากฏในการแก้ไขข้อความ แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมและ
เปลียนแปลง  ครังที 2 (พ.ศ.2561-2564)  นายกเทศมนตรีอนุมัติ
เมือวันที 1 สิงหาคม  2560
จัดซือเครืองวัดความดันโลหิต จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดความดันโลหิต จํานวน 2 เครือง 
จัดซือตามราคาท้องถิน  เนืองจากคุณลักษณะนอกบัญชีราคา
มาตราฐานครุภัณฑ์ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครังที 1
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า  37  โครงการที  8

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและแก้ใขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน  ตามหนังสือกรมการปกครอง  ที  มท  0310.4/ว3050  
ลงวันที  22  กุมภาพันธ์   2543  หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตังงบประมาณ
เพือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2543 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)
ปรากฏในการแก้ไขข้อความ แผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที  3 (พ.ศ.2561-2564)  นายกเทศมนตรี
อนุมัติเมือวันที  3  สิงหาคม  2560

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 40,044,060 บาท
งบบุคลากร รวม 14,865,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 14,865,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,996,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 3,708,660 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)
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เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 51,460 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับลูกจ้างประจําเทศบาล
ทีได้รับค่าจ้างเต็มขันและได้รับการพิจารณาให้ได้รับค่าตอบแทน
พิเศษ ในอัตราร้อยละ 2 ร้อยละ 4 และ หรือร้อยละ 6 ของค่าจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,485,340 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีสังกัดเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 624,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าที
สังกัดเทศบาล   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 6,713,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,230,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,180,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก  ค่าติดตังโทรศัพท์ 
    ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าซักฟอก  ค่าระวางบรรทุก  ค่าขุดถมดิน   
    ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าติดตังประปา ค่าติดตังไฟฟ้าปักเสา
    พาดสาย ค่าติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
    ตังจ่ายจากเงินรายได้  ตังไว้  20,000  บาท  (สํานักการช่าง)
2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ของสํานักการช่าง   
    ตังจ่ายจากเงินรายได้  ตังไว้  2,160,000  บาท
    จํานวน  3  โครงการ  ดังนี
    - โครงการจ้างเหมาบริการเพือปฏิบัติงานติดตัง ซ่อมแซม บํารุงรักษา
       และจัดสถานที งานสถานทีและการไฟฟ้าสาธารณะ   
       ตังไว้  1,080,000  บาท  
       ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
       หน้า  312  โครงการที  17
    - โครงการจ้างเหมาบริการเพือปฏิบัติงานบํารุงรักษา ปรับปรุงและ
       ซ่อมแซมงานสาธารณูปโภค  ตังไว้  540,000   บาท 
       ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
       หน้า  312  โครงการที  18
       นํามาจากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า  173
    - โครงการจ้างเหมาบริการเพือปฏิบัติงานซ่อม  สร้าง  บํารุงรักษา
       สนับสนุนและจัดการงานศูนย์เครืองจักรกล  ตังไว้ 540,000 บาท
       ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)    
       หน้า  312  โครงการที  19

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 3,803,400 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น 
เครืองวัดกระแสไฟฟ้า แผงวงจร สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น 
ไม้กวาด  แปรง  ผงซักฟอก  นํายาดับกลิน  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,623,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน
ซีเมนต์  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ทราย เลือย เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  1,500,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  123,400  บาท
(สํานักการช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น 
นํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามันเครือง  นํามันจารบี เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน  สี  ฟิล์ม  เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น 
เสือ  กางเกง  ผ้า  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 680,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนทีเกินร้อยละ 10 ของหน่วย
จําหน่าย ประเภททีอยู่อาศัยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลและค่ากระแส
ไฟฟ้าทีใช้ซุ้มรับเสด็จ  2  จุด  เครืองสูบนํายะกัง  ร้านค้าชุมชน   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 280,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ของหน่วยงานและสถานที
ในความรับผิดชอบของสํานักการช่าง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

งบลงทุน รวม 17,765,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 905,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือกรอบไฟเบอร์กลาสลายไทยและพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง จํานวน 739,000 บาท

1.จัดซือกรอบไฟเบอร์กลาสลายไทย  ใส่รูปขนาด 1.50 x 3.00  เมตร     
   จํานวน  3  ชุด ตังไว้  255,000  บาท   
2.จัดซือกรอบไฟเบอร์กลาสลายไทย  ใส่รูปขนาด 1.22 x 2.44  เมตร     
   จํานวน 7  ชุด  ตังไว้  420,000  บาท 
3.เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพานพุ่นเงิน พุ่นทอง ขนาด 
   0.50 x 1.70  เมตร  จํานวน  10   ชุด  ตังไว้  64,000  บาท 
จัดซือตามราคาท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติมและเปลียนแปลง  
ครังที 1  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 236  โครงการที  4
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จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน  จํานวน  8  ตัว
จัดซือตามราคาท้องถิน  เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติมและเปลียนแปลง  
ครังที 1  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า  110  โครงการที 4

จัดซือเครืองตัดสติกเกอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดสติกเกอร์ ชนิดมีขาตัง ขนาดความกว้าง
ของวัสดุทีใช้ตัดไม่น้อยกว่า  27  นิว  จํานวน 1  เครือง  
จัดซือตามราคาท้องถิน  เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการช่าง)  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครังที 1    
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า  114  โครงการที  15

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือเครืองเลือยยนต์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเลือยยนต์ ขนดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า
ใบเลือย ขนาด  18  นิว  จํานวน  1  เครือง 
จัดซือตามราคาท้องถิน  เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครังที 1
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า  110  โครงการที  2

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเครืองตัดหญ้าสะพายแบบสะพายบ่า ชนิดข้อแข็ง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าสะพายแบบสะพายบ่า ชนิดข้อแข็ง
เครืองยนต์ 4  จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5  แรงม้า  จํานวน  1 เครือง 
จัดซือตามราคาท้องถิน  เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   (สํานักการช่าง)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครังที 1
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า  111  โครงการที  6

ครุภัณฑ์โรงงาน
จัดซือเลือยฉลุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยฉลุ ขนาดกําลังไฟฟ้า  
ไม่น้อยกว่า 720  วัตต์  จํานวน  1  เครือง 
จัดซือตามราคาท้องถิน  เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์   ตังจ่ายจากเงินรายได้   (สํานักการช่าง) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครังที 1
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า  110  โครงการที  3
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
   หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
   พืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
-  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache 
   Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB6
-  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
   อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
  1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
       ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วย
       ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  Processing Unit ทีสามารถ
      ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
       หรือ
   3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ 
       Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจํา
       หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
   ไม่น้อยกว่า 8 GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB  หรือ ชนิด Solid State Drive 
   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
-  มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ    
   10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
   600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครังที  1
(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  111  โครงการที  8
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จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 7,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์  Multfunction    
แบบฉีดหมึก  จํานวน  1  เครือง คุณลักษณะพืนฐานดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,Copier,scanner
  และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
   หรือ 1,200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที 
   (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
   (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีขาวและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
  Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่
   กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น   
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครังที 1
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า  113  โครงการที  14

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 
จํานวน  1  เครือง คุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที   
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์   ตังจ่ายจากเงินรายได้   (สํานักการช่าง) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครังที 1
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า  113  โครงการที  13
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 16,859,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุริยะประดิษฐ์
(บริเวณสามแยกเรือนจํา)

จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
ถนนสุริยะประดิษฐ์ (บริเวณสามแยกเรือนจํา) โดยทําการ
- ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีตพืนทีประมาณ 
  109 ตารางเมตร
- ขยายปรับปรุงทางเท้าพืนทีประมาณ 30 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักการช่าง) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 13  โครงการที  1
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตซอยกําปงบารู จํานวน 1,720,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต
ซอยกําปงบารูพืนทีประมาณ 5,795 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการช่าง)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-2564)
หน้า  153  โครงการที  75
โครงการก่อสร้างปรับปรุงพร้อมติดตังเสาไฟประติมากรรม
เรือกอและเกาะกลางถนนระแงะมรรคา

จํานวน 11,504,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างปรับปรุงพร้อมติดตังเสาไฟ
ประติมากรรมเรือกอและความสูง 9 เมตร แบบกิงโคมคู่ 
จํานวน 39 ต้น  ติดตังบริเวณเกาะกลางถนนระแงะมรรคา
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการช่าง)
ปรากฏในการแก้ไขข้อความ แผนพัฒนาท้องถินสีปี 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 3 (พ.ศ.2561-2564)
นายกเทศมนตรีอนุมัติเมือวันที 3 สิงหาคม 2560
โครงการติดตังสัญญาณไฟจราจรสีแยกศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  
(ก.ศ.น.)

จํานวน 1,045,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตังสัญญาณไฟจราจรสีแยกศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน (ก.ศ.น.)  จํานวน 4 จุด
พร้อมจัดทําทางข้ามม้าลาย จํานวน 4 จุด
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการช่าง)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-2564)
หน้า  159  โครงการที  90
โครงการตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จํานวน 2,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตีเส้นจราจรภายในเขต
เทศบาลเมืองนราธิวาส พืนทีประมาณ  6,515  ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักการช่าง)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-2564)
หน้า  159  โครงการที  91
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งบเงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส  
ตังไว้  700,000  บาท  โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนราธิวาสที  มท  5310.32/นธ.14607/2560  ลงวันที  
13  กรกฏาคม  2560  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี  (พ.ศ. 2561- 2564) 
หน้า  326  โครงการที  1 

งานสวนสาธารณะ รวม 10,422,320 บาท
งบบุคลากร รวม 3,382,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,382,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 777,540 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,107,780 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําเทศบาล พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงค่าจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 19,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับลูกจ้างประจําเทศบาล 
ทีได้รับค่าจ้างเต็มขันและได้รับการพิจารณาให้ได้รับค่าตอบแทน
พิเศษ ในอัตราร้อยละ 2 ร้อยละ 4 และหรือร้อยละ 6 ของค่าจ้าง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,321,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีสังกัดเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติ
หน้าทีสังกัดเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 7,040,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 6,450,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 6,440,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าติดตังโทรศัพท์ 
    ค่าธรรมเนียม   ค่าซักฟอก   ค่าระวางบรรทุก   ค่าขุดถมดิน 
    ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตังประปา ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 
    ค่าติดตังไฟฟ้าปักเสาพาดสาย ค่าติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติมฯลฯ 
    ตังจ่ายจากเงินรายได้  ตังไว้ 180,000 บาท  (สํานักการช่าง)
2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชน  ดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะ 
    ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)  ตังไว้  6,260,000  บาท  
    จํานาน  4  โครงการ  ดังนี
    -โครงการจ้างเหมาบริการเพือดูแล  บํารุงรักษาสวนสาธารณะ
      หาดนราทัศน์  ตังไว้ 3,850,000  บาท  
      ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1
      (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า  141  โครงการที  13 
    - โครงการจ้างเหมาบริการเพือดูแล  บํารุงรักษาสวนสาธารณะ
      บริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสวนเกาะกลาง
      ถนนระแงะมรรคา  ตังไว้  1,000,000  บาท 
      ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564  )
      หน้า  310 - 311  โครงการที  14
    - โครงการจ้างเหมาบริการเพือดูแล  บํารุงรักษาสวนสาธารณะ
       เฉลิมพระเกียรติ  6  รอบ  พระชนมพรรษา (สวน  ร.5)
       ตังไว้  850,000 บาท  
       (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564  )
       หน้า  311  โครงการที  15  
    - โครงการจ้างเหมาบริการเพือดูแล  บํารุงรักษาสวนเกาะกลางถนน
       สุริยะประดิษฐ์  ตังไว้ 560,000 บาท 
       ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564  )
       หน้า  311  โครงการที  16   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ 
ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ท่อต่างๆ  ทราย  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
ยางรถยนต์  สายพานใบพัด  หัวเทียน  แบตเตอรี  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น
นํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามันเครือง  นํามันจารบี  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุการเกษตร  เช่น 
ปุ๋ย จานพรวน  จอบหมุน  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช 
วัสดุเพาะชํา ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในสวนกรมหลวงฯ (อาคารร้านค้า)
และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ  (อาคารเรือนเพาะชํา)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ของหน่วยงานและสถานทีในความรับผิดชอบ
ของงานสาธารณูปโภค และงานสวนสาธารณะ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 42,510,950 บาท
งบบุคลากร รวม 22,695,450 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 22,695,450 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,332,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 2,129,880 บาท
สํานักการช่าง 202,620 บาท)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 14,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล
ทีได้รับเงินเดือนเต็มขัน และได้รับการพิจารณาให้ได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2 ร้อยละ 4 และ
หรือร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 4,036,260 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจําพร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 100,840 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษเพือการสู้รบ (พ.ส.ร) ให้แก่ลูกจ้าง
     ประจําทีมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
2. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับลูกจ้างประจําเทศบาล  
    ทีได้รับค่าจ้างเต็มขันและได้รับการพิจารณาให้ได้รับค่าตอบ
    แทนพิเศษในอัตราร้อยละ  2  ร้อยละ  4  และหรือร้อยละ  6  
    ของค่าจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 14,441,050 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีสังกัดเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 13,665,200 บาท
สํานักการช่าง 775,850 บาท)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,770,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติ
หน้าทีสังกัดเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 1,638,000 บาท
สํานักการช่าง 132,000 บาท)

งบดําเนินงาน รวม 13,278,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีปฺฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
หรือในวันหยุดราชการในกรณีทีมีงานเร่งด่วนและจําเป็น
ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 6,644,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,844,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือ เข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก 
    ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าแรงงานของเยาวชน
   ในการรักษาสิงแวดล้อมในช่วงปิดภาคเรียน เพือสนับสนุนการ
   ศึกษาค่าจ้างแรงงานของประชาชนภายในท้องถิน เพือรักษา
   ความสะอาดและดูแลด้านสิงแวดล้อม  ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
   ค่าซักฟอก  ค่าขุดขนดิน  ค่าติดตังประปา ฯลฯ 
   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ตังไว้  120,000  บาท
   (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  70,000  บาท
    สํานักการช่าง 50,000บาท)
2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
    ตังจ่ายจากเงินรายได้  ตังไว้  5,724,000  บาท 
    จํานวน  2  โครงการ
    - โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล
       เมืองนราธิวาส  ตังไว้  5,400,000  บาท
       ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1
       (พ.ศ.2561-2564)  หน้า  112  โครงการที  10
     - โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดตลาดสด
        เทศบาล (หัวลําโพง)  ตังไว้   324,000  บาท
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)   
        หน้า  307-308  โครงการที  7
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ลูกจ้างกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม ในการอบรมและศึกษาดูงานด้านความสะอาดและ
สิงแวดล้อม  เช่น  ค่ายานพาหนะ   ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม   ค่าสมนาคุณในการดูงาน   ค่าสมนาคุณวิทยากร
และค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกับการ
จัดโครงการนี  เท่าทีจําเป็นและประหยัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้   (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี   (พ.ศ.2561-2564)   
หน้า   236  โครงการที  3
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 500,000 บาท
สํานักการช่าง  200,000 บาท  ) 

ค่าวัสดุ รวม 6,469,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เป็นต้น   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 40,000 บาท
สํานักการช่าง 10,000 บาท)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว   เช่น ถัง 
ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก นํายาดับกลิน เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ 
ปูนซีเมนต์  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ทราย เป็นต้น   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม   
300,000  บาท  สํานักการช่าง  500,000  บาท)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
ยางรถยนต์  สายพานใบพัด แบตเตอรี   หัวเทียน เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 800,000 บาท
สํานักการช่าง  200,000  บาท)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 4,160,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น 
นํามันเบนซิน   นํามันดีเซล   นํามันเครือง   นํามันก๊าด 
นํามันจารบี   เป็นต้น   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 2,860,000 บาท
สํานักการช่าง  1,300,000  บาท )

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 90,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์   เช่น   
แอลกอฮอล์  เคมีภัณฑ์  นํายาต่างๆ  กระดาษกรอง เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 60,000 บาท
สํานักการช่าง  30,000  บาท)

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย 
ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 10,000 บาท
สํานักการช่าง   5,000  บาท)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุเครืองแต่งกาย  เช่น 
ถุงมือ ถุงเท้า  หมวก  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยบ้านสะปอม
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

งบลงทุน รวม 6,537,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,537,500 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือถังขยะคอนเทนเนอร์ จํานวน 2,737,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะคอนเทนเนอร์  จํานวน  10  ลูก  
รายละเอียดความจุดังนี
1.  ความจุไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 3 ลูก 
2.  ความจุไม่น้อยกว่า   4 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 7 ลูก 
จัดซือตามราคาท้องถิน  เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์    ตังจ่ายจากเงินรายได้
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า  306  โครงการที  4
จัดซือรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จํานวน 3,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ 
จํานวน 1 คัน  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.ใช้เครืองยนต์
ดีเซลชนิด 6 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 210
แรงม้า มีนําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุก  ไม่น้อยกว่า 15,000 
กิโลกรัม  จัดซือตามราคาท้องถิน  เนืองจากมีคุณลักษณะนอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า  305  โครงการที  1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 4,392,460 บาท
งบบุคลากร รวม 4,123,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,123,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,876,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 111,120 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษเพือการสู้รบ (พ.ส.ร.)ให้แก่พนักงาน
    เทศบาลทีมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
2. เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
    ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
    ประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
    อัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับอยู่
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที  7)  
ลงวันที  10  พฤษภาคม  2559  ดังนี
-  ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับกลาง ตําแหน่งผู้อํานวยการ
    กองสวัสดิการสังคม
-  ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับต้น ตําแหน่งหัวหน้า
   ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 983,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติหน้าทีสังกัดเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าที
สังกัดเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 269,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือใน
วันหยุดราชการ ในกรณีทีมีงานเร่งด่วนและจําเป็น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม )

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อน ชําระเงินกู้ซือบ้าน
ให้แก่พนักงานเทศบาล ทีจําเป็นต้อง เช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงิน
ค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจําทีมีสิทธิ ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซักฟอก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าเบียประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรเช่น
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ .
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 314 โครงการที   3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 77,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน  เช่น 
หนังสือ  กระดาษ  แฟ้ม  เก้าอีพลาสติก  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น 
สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน  เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว   เช่น
ไม้กวาด  แปรง  ผงซักฟอก  แก้วนํา  จานรอง  เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
ยางรถยนต์ สายพานใบพัด แบตเตอรี  แม่แรง   เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น 
นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง นํามันก๊าด นํามันจารบี เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  
กระดาษต่อเนือง  ซีดีรอมไดร์ฟ  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 830,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 830,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 830,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและกลุ่มสตรี จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน
และกลุ่มสตรี  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  ค่าเช่าเหมายานพาหนะ ค่าทีพัก  
ค่าของสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการจัดโครงการนี
เท่าทีจําเป็นและประหยัด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า  206  โครงการที  1

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ  ค่าเครืองเขียน
ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกับการจัดโครงการนี  เท่าทีจําเป็น
และประหยัด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 5564)
หน้า  184  โครงการที  1

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานเพือสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการ/กิจกรรมของชุมชน 
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชนในชุมชน การส่งเสริมเศรษฐกิจ  การ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรมพัฒนาชุมชน กิจกรรมบ้านเมืองน่าอยู่ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 313 โครงการที 2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 3,872,240 บาท
งบบุคลากร รวม 3,486,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,486,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,175,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือน  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,202,820 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีสังกัดเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
ทีปฏิบัติหน้าทีสังกัดเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 386,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 306,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 306,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าเย็บ
    เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าติดตังมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ประปา
    ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าติดตังป้าย ฯลฯ 
    ตังจ่ายจากเงินรายได้ ตังไว้  90,000  บาท (สํานักการศึกษา)
2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ของสํานักการศึกษา 
    ตังจ่ายจากเงินรายได้  ตังไว้  216,000  บาท จํานวน  2 โครงการ
     -  โครงการจ้างเหมาบริการเพือปฏิบัติงานด้านศาสนา
        วัฒนธรรม  ตังไว้  108,000  บาท 
        ปรากฏในการแก้ไขข้อความ แผนพัฒนาท้องถินสีปี  
        เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที  3  (พ.ศ.2561-2564)  
        นายกเทศมนตรีอนุมัติเมือวันที  3  สิงหาคม   2560
     -  โครงการจ้างเหมาบริการเพือปฏิบัติงานด้านนันทนาการ
         ตังไว้  108,000  บาท   
         ปรากฏในการแก้ไขข้อความ แผนพัฒนาท้องถินสีปี  
         เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที  3  (พ.ศ.2561-2564)  
         นายกเทศมนตรีอนุมัติเมือวันที  3  สิงหาคม   2560

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น 
ดอกลําโพง ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ฟิวส์   เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว
 เช่น แก้วนํา  ถ้วยชาม  ไม้กวาด  แปรง  เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น 
ปูนซีเมนต์  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ทราย ไม้ต่างๆ 
สี เหล็กเส้น ตะปู เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น  แอลกอฮอล์   ออกซิเจน  
นํายาต่างๆ กระบอกตวง เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย
ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 4,004,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,400,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันบาสเก็ตบอลและเชียร์ลีดเดอร์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันบาสเกตบอลและเชียร์
ลีดเดอร์ เช่น เงินสนับสนุนทีมฟุตบอล ของรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทน 
ถ้วยรางวัล กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าทีประจําสนาม ค่าเตรียมสถานที
ค่าวัสดุดําเนินการ วัสดุกีฬา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารทําการนอกเวลา 
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกับการจัดโครงการนี  เท่าทีจําเป็นและประหยัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  
หน้า 186 โครงการที 3
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล
ชุมชนสัมพันธ์ ในการดําเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 35 ชุมชน เช่น เงินสนับสนุน
ทีมฟุตบอล เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที
ประจําสนามตัดสิน ค่าเตรียมสถานที ค่าวัสดุดําเนินการ 
วัสดุกีฬา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร
ค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการ
จัดโครงการนีเท่าทีจําเป็นและประหยัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า 188 โครงการที  6

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลสตรีทซอคเกอร์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลสตรีท
ซอคเกอร์ เช่น  เงินสนับสนุนทีมฟุตบอล  ของรางวัล  เงินรางวัล  
ถ้วยรางวัล  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าทีประจําสนาม  
ค่าเตรียมสถานที ค่าวัสดุ  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารทําการนอกเวลา   
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกับการจัดโครงการนี  เท่าทีจําเป็นและประหยัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  186  โครงการที  2

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่น 
ค่าของขวัญ ของรางวัล  สําหรับการแสดงทีเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ค่าวัสดุ  ค่อาหารว่างและเครืองดืม  เงินสนับสนุน การประกวดกิจกรรม
ต่างๆ ของชําร่วยของรางวัล นักแสดงและกรรมการตัดสิน ค่าสนับสนุน
หน่วยงานโรงเรียนทีจัดกิจกรรม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการจัด
โครงการนี   เท่าทีจําเป็นและประหยัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)
ปรากฏในการแก้ไขข้อความ แผนพัฒนาท้องถินสีปี  
เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที  3  (พ.ศ.2561-2564)  
นายกเทศมนตรีอนุมัติเมือวันที  3  สิงหาคม   2560
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โครงการดําเนินงานของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองนราธิวาส จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการดําเนินงานของศูนย์เยาวชน
เทศบาลเมืองนราธิวาส ในการพัฒนาเด็กเยาวชน และประชาชน 
ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การฝึกอบรมเยาวชน การฝึกสอนนาฏศิลป์ 
ดนตรี ศิลปะ กีฬา คอมพิวเตอร์ การฝึกอาชีพ โดยตังจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร กรรมการตัดสิน ค่าวัสดุในการฝึกอบรม
ค่าวัสดุดําเนินงานของศูนย์เยาวชนเทศบาลตลอดจนนําสมาชิก
ศูนย์เยาวชนไปเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ จ่ายเป็น
ค่าเดินทาง ค่าทีพัก เครืองแต่งกาย ค่าเบียเลียง ค่านํามันเชือเพลิง
และหล่อลืน ค่าอาหารระหว่างฝึกซ้อม และ เข้าร่วมแข่งขัน 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการจัดโครงการนี 
เท่าทีจําเป็นและประหยัด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า 185  โครงการที  1

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าส่งนักเรียน
เทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
โดยจ่ายเป็นค่าเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา นักดนตรี ค่าเดินทาง 
ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และ
เจ้าหน้าที ค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ การกีฬา
หรือ กรีฑา เวชภัณฑ์กีฬา เครืองแต่งกายนักกีฬา ชุดอบอุ่นร่างกาย 
ค่าตอบแทน ผู้ฝึกสอนภายนอกสังกัด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด ค่าอาหารทําการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับ
การจัดโครงการนี  เท่าทีจําเป็นและประหยัด    
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  187 โครงการที  4

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทาน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
เรือชิงถ้วยพระราชทาน เช่นค่าเก็บตัวนักกีฬา ค่าเบียเลียง ค่าตกแต่งเรือ 
ค่าวัสดุ  ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการจัดโครงการนี
เท่าทีจําเป็นและประหยัด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า  259  โครงการที  7
โครงการส่งเยาวชน ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งเยาวชน ประชาชน
เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดส่งนักกีฬาฟุตบอล/
กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันทีเจ้าภาพกําหนด จัดส่งนักกีฬาตกปลา
เข้าร่วมการแข่งขัน และจัดส่งทีมฝีพายเรือเข้า การแข่งขันกีฬา
ชนิดต่างๆ เช่น ค่าเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ
ดําเนินการ วัสดุกีฬา ค่าเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้องตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 191 โครงการ 13
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งบลงทุน รวม 1,604,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,604,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซือเครืองออกกําลังกายพร้อมติดตังบริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

จํานวน 1,604,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองออกกําลังกายพร้อมติดตังบริเวณสวน
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา  รายละเอียด
ตามทีเทศบาลกําหนด  จัดซือตามราคาท้องถิน  เนืองจากไม่มี
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)
ปรากฏในการแก้ไขข้อความ แผนพัฒนาท้องถินสีปี  
เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที  3  (พ.ศ.2561-2564)  
นายกเทศมนตรีอนุมัติเมือวันที  3  สิงหาคม   2560

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 3,870,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,870,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,870,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 1,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการจัดการประชันเสียนกเขาชวาเสียง
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ในงานของดีเมืองนรา เช่น ถ้วยรางวัล  เงินรางวัล เงินสนับสนุน 
ของรางวัล ค่าวัสดุดําเนินการ ค่าอาหารและเครืองดืม   สิงพิมพ์  
เอกสารดําเนินการประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งเวที  ค่าตกแต่งรถเข้าร่วม
ขบวนแห่  ค่าตอบแทน ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน   กรรมการประสานงาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวกับการจัดโครงการนี  เท่าทีจําเป็นและประหยัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)
ปรากฏในการแก้ไขข้อความ แผนพัฒนาท้องถินสีปี  
เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที  3  (พ.ศ.2561-2564)  
นายกเทศมนตรีอนุมัติเมือวันที  3  สิงหาคม   2560

โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา  เช่น  ค่าอุปกรณ์  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการจัดโครงการนี  เท่าทีจําเป็นและ
ประหยัด  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   (สํานักการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  259 โครงการที  8
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โครงการจัดงานขึนปีใหม่ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการจัดงานขึนปีใหม่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา   เช่น   ค่าดอกไม้  ธูป  เทียน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าวัสดุในการดําเนินการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
กับการจัดโครงการนีเท่าทีจําเป็นและประหยัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  258 โครงการที  5 

โครงการจัดงานประเพณีชักพระ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการจัดงานประเพณีชักพระดําเนินการ
และหรือเข้าร่วมงานประเพณีชักพระของจังหวัดนราธิวาส  เช่น ถ้วย
รางวัล ของรางวัล  เงินรางวัล เงินสนับสนุนวัดทีส่งเรือพระเข้าร่วมงาน  
ค่าวงกลองยาว ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุในการตกแต่งเวที  สถานที  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืมค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าเช่าเรือพระ ค่าวัสดุ
ตกแต่งเรือพระ  ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกับการจัดโครงการนี เท่าทีจําเป็นและประหยัด  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   (สํานักการศึกษา) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า   257    โครงการที    1

โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน เช่น 
โคมไฟจีนเพือประดับ ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าวัสดุตกแต่งต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกับการจัดโครงการนี  เท่าทีจําเป็นและประหยัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1
(พ.ศ. 2561-2564)  หน้า  86  โครงการที  2

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
เพืออนุรักษ์และรักษาประเพณีไทยแต่ดังเดิม  เช่น  ค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกดําเนินการ เงินรางวัล เงินสนับสนุนผู้เข้า
ประกวด  แข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ของชําร่วย ของรางวัล  
ค่าตอบแทนนักแสดง  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร
และเครืองดืมผู้เข้าประกวด ค่าวัสดุในการดําเนินการ เช่น 
ถ้วยรางวัล โบว์ สายสะพาย ค่าวัสดุตกแต่งเวที  สถานที เช่นไม้ 
ตะปู โฟม สี และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการจัดโครงการนี    
เท่าทีจําเป็นและประหยัด  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   (สํานักการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  258 โครงการที  4 
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โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์  
เพืออนุรักษ์และรักษาประเพณีไทยแต่ดังเดิม เช่น  ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกดําเนินการ  เงินรางวัล เงินสนับสนุนนางสงกรานต์  
นางฟ้า นางปีและการตกแต่งรถนางสงกรานต์ การแข่งขันการ
ประกวดต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา เช่น ดอกไม้ ธูป 
เทียน  ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุ ตกแต่งเวที - สถานที ตกแต่งรถขบวนแห่   
ค่าวัสดุ ในพิธีการ เช่น ค่าดอกไม้ เครืองดืมรับรองแขก ผู้มีเกียรติ 
นําอบไทย ฯลฯ ค่าตอบแทนและของชําร่วย   นักแสดง ดนตรี 
การแสดงของนักเรียน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหารทําการ 
นอกเวลาเจ้าหน้าที  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการจัดโครงการนี
เท่าทีจําเป็นและประหยัด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  258 โครงการที  3

โครงการจัดงานประเพณีวันฮารีรายอ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานประเพณีวันฮารีรายอ
เช่น จัดซือโคมไฟประดับเพือประดับ ค่าพิธีการทางศาสนา
ค่าวัสดุตกแต่ง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนืองกับการจัดงานนี
เท่าทีจําเป็นและประหยัด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครังที 1 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า  86  โครงการที  3

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพของราษฎรทีนับถือ
ศาสนาอิสลาม

จํานวน 900,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาศักยภาพของราษฎรทีนับถือศาสนาอิสลาม  เช่น  ค่ายานพาหนะ 
ค่าเช่าทีพัก   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร ค่าวัสดุเครืองเขียน
และอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกับ
การจัดโครงการนี  เท่าทีจําเป็นและประหยัด  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ( สํานักการศึกษา)
ปรากฏในการแก้ไขข้อความ แผนพัฒนาท้องถินสีปี  
เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที  3  (พ.ศ.2561-2564)  
นายกเทศมนตรีอนุมัติเมือวันที  3  สิงหาคม   2560

โครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือน
รอมฎอน โดยจัดผู้นําศาสนา เยาวชน ประชาชน ร่วมกิจกรรมปฏิบัติ
ตามหลักศาสนา เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและค่าเครืองดืม  
และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานโครงการนีเท่าทีจําเป็น
และประหยัด    ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติมและเปลียนแปลง  ครังที 1 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า  87  โครงการที  4
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,848,140 บาท
งบบุคลากร รวม 3,043,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,043,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,702,620 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 921,220 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษเพือการสู้รบ(พ.ส.ร.)ให้แก่พนักงาน
    เทศบาลทีมีสิทธิ ได้รับความช่วยเหลือ
2. เพือจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงาน
    เทศบาลทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
    และเงินประจําตําแหน่ง ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
    อัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับอยู่เดิม  
3. เพือจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  
    ซึงไม่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
     เงินประจําตําแหน่ง  ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน   
    ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 420,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที  7)  
ลงวันที  10  พฤษภาคม  2559  ดังนี
-  ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับสูง ตําแหน่ง
   ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
-  ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับกลาง  ตําแหน่ง
   ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
   ผู้อํานวยการส่วนการโยธา
-  ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับต้น ตําแหน่ง
   หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
   หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป
-  ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งสถาปนิค 
   ตําแหน่งวิศวกรโยธา
-  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับเชียวชาญ  ตําแหน่งวิศวกรโยธา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 1,804,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,149,300 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
หรือในวันหยุดราชการในกรณีทีมีงานเร่งด่วนและจําเป็น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 294,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาลทีจําเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง) 

วันทีพิมพ์ : 19/9/2560  15:02:45 หน้า : 63/69



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 455,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําทีมีสิทธิ ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าขุดถมดิน ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา ค่าถ่ายเอกสารค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตังประปา ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าติดตังไฟฟ้า ปักเสาพาดสาย ค่าติดตังอุปกรณ์
ไฟฟ้าเพิมเติมฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ  
ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  316 โครงการที  1 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 515,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ 
แฟ้ม พระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์   เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
ยางรถยนต์  สายพานใบพัด  หัวเทียน  แบตเตอรี  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น 
นํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามันเครือง  นํามันก๊าด  เป็นต้น   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนือง 
ซีดีรอมไดร์ฟ เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบํารุง และค่าบริการโทรศัพท์/โทรสาร
ในการติดต่อราชการ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 5,180,310 บาท
งบบุคลากร รวม 3,505,310 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,505,310 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,465,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 554,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําเทศบาล พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงค่าจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 6,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับลูกจ้างประจําเทศบาล ทีได้รับ
ค่าจ้างเต็มขันและได้รับการพิจารณาให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
ในอัตราร้อยละ 2 ร้อยละ 4 และหรือร้อยละ 6 ของค่าจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 431,670 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติหน้าทีสังกัด
เทศบาล   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติ
หน้าทีสังกัดเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 1,675,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 1,275,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน 
เช่น กระดาษ เครืองตัดโฟม พระบรมสาทิสลักษณ์ 
พระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง  เช่น ปูนซีเมนต์ 
อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ทราย ไม้ต่างๆ สี  เหล็กเส้น ตะปู เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น
ยางรถยนต์  สายพานใบพัด  หัวเทียน  แบตเตอรี  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น 
นํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามันเครือง  นํามันก๊าด  เป็นต้น    
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนือง  ซีดีรอมไดร์ฟ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)
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แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 803,620 บาท
งบบุคลากร รวม 202,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 202,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 202,620 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทัง 
เงินปรับปรุงเงินเดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 601,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 466,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 466,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก 
    ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียม 
    ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
    ตังไว้  34,000  บาท  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 
2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการ
    เพือปฏิบัติงานดูแล รักษาความสะอาด  ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง
    นราธิวาส  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ตังไว้ 432,000 บาท   
    (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
    หน้า  323  โครงการที  15

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น 
ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก ถัง กะละมัง  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น 
ปูนซีเมนต์  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ทราย ไม้ สี เหล็กเส้น ตะปู เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล  นํามันเครือง  นํามันก๊าด  
นํามันจารบี  เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เช่น นํายาต่างๆ เวชภัณฑ์ สายยาง  แอลกอฮอล์  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วันทีพิมพ์ : 19/9/2560  15:02:45 หน้า : 66/69



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 60,080,050 บาท
งบกลาง รวม 60,080,050 บาท
งบกลาง รวม 60,080,050 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 7,518,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้น ดังนี
- ค่าลงทุนในการจัดซือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 13 
  รายการ  ตามสัญญากู้เงินเพือเป็นค่าลงทุน เลขที 800032887122 
   ลงวันที  29 พฤศจิกายน 2555 ในวงเงิน  จํานวน 49,950,000 
   บาท งวดที   6  ตังไว้ 5,618,000 บาท  กําหนดส่งใช้คืนภายใน
   10 ปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)
-  จ่ายตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนจัดรูปทีดินเพือพัฒนาพืนที  
   เพือดําเนินโครงการจัดรูปทีดินเพือพัฒนาพืนทีในเขตเทศบาล
   ลงนามสัญญาเมือวันที  2  มิถุนายน  พ.ศ.  2558 ในวงเงิน
   จํานวน 19,000,000 บาท งวดที 4  ตังไว้  1,900,000 บาท 
    กําหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี
   ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง) 

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 1,616,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบีย ดังนี
- ค่าลงทุนในการจัดซือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน  13 
  รายการ  ตามสัญญากู้เงินเพือเป็นค่าลงทุน เลขที  800032887122  
  ลงวันที 29  พฤศจิกายน 2555 ในวงเงิน จํานวน 49,950,000 บาท 
  งวดที 6 ตังไว้ 1,116,320 บาท กําหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)
- จ่ายตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนจัดรูปทีดินเพือพัฒนาพืนทีเพือดําเนิน  
  โครงการจัดรูปทีดินเพือพัฒนาพืนทีในเขตเทศบาล  ลงนามสัญญา
   เมือวันที 2  มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในวงเงิน  จํานวน 19,000,000 
   บาท งวดที 4 ตังไว้  499,840 บาท กําหนดส่งใช้คืน ภายใน 10 ปี
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการช่าง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 3,549,140 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
โดยตังจ่ายตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิมเติม 
(ฉบับที 3) พ.ศ.2542 กฎกระทรวง กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม พ.ศ. 2545 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้างซึงเทศบาล ตังงบ
ประมาณค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของ
พนักงานจ้าง และตามหนังสือประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส ด่วนทีสุด 
ที นธ 0030/ว 874ลงวันที 19 มีนาคม 2556 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 2,259,420 บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน  1,289,720  บาท 
(สํานักการศึกษา)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน จํานวน 1,038,740 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินทีงบประมาณรายจ่ายทัวไป ตังช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งของเทศบาลเมือง
นราธิวาส  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 26,329,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สงอายุ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยกําหนด และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสวัสดิการสังคม)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า  195  โครงการที   1

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 8,160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ  โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยกําหนดรวมถึงหนังสือสังการทีเกียวข้อง   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสวัสดิการสังคม) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า 195  โครงการที  2

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีมีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพคนละ  
500  บาทต่อเดือน  ครบทัง  12  เดือน  ตังไว้จํานวน  8  คน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน  1 คน  ตังไว้ 6,000  บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 7 คน  ตังไว้ 42,000 บาท
(กองสวัสดิการสังคม)   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี   
(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า  196  โครงการที   3

สํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายไปใช้จ่ายเพือกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิด
ขึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 1,898,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ของเทศบาล ได้แก่
1. ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล   ตังไว้  385,830  บาท เพือจ่าย
    เป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตังจ่ายตาม
    หลักเกณฑ์ทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด และอัตราทีเรียกเก็บ
    โดยคํานวณจากรายรับจริงปีทีล่วงมา ยกเว้น เงินอุดหนุนทุกประเภท
    แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหกของงบประมาณรายรับ
    ทังนี  ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมืนบาท
    ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตังไว้ 400,000 บาท  เพือ
    เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการจราจรตามหลักเกณฑ์ที
    กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยตังจ่ายจากค่าปรับผู้กระทํา
    ผิดกฎหมาย การจราจรทางบก ทีตังรับไว้ 150,000 บาท และ
   ใช้เงินรายได้อืนของเทศบาล อีก 250,000 บาท ตังจ่ายตาม
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3203  ลงวันที 4 
    ตุลาคม 2539 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
3. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที
    ตังไว้ 1,112,730 บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลัก 
    ประกันสุขภาพในระดับ ท้องถินหรือพืนทีตามหลักเกณฑ์เงือนไข
    ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล  พนักงานเทศบาลผู้รับ
บํานาญ  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ถึงแก่ความตาย
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 4,299,250 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
ตามกฏกระทรวงฉบับที 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500 
โดยคํานวนตังจ่ายร้อยละ 2 ของรายได้ ประจําปี ตามงบประมาณ
รายจ่ายทัวไป ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร  เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ 
และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล) 

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 1,787,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของผู้รับบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน โดยตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินค่าครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน และตาม
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 2,736,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําตามทีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
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