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1,300,000

4,134,150

2,172,350

13,042,000

42,000

1,861,800

100,000

1,228,000

2,403,800

820,300

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

ค่าชําระหนีเงินต้น

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา

ค่าชําระดอกเบีย

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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4,134,150

2,172,350
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42,000

1,861,800

100,000

1,228,000

2,403,800

820,300

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

ค่าชําระหนีเงินต้น

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา

ค่าชําระดอกเบีย

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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30,000

30,000

80,00035,000120,000

133,00012,490,60010,000150,00045,000250,000

900,5007,00030,000600,000

168,00063,600294,000

208,80060,000

200,5508,000430,800

268,80067,200306,000

9,407,500693,900

5,140,0008,205,5002,090,5802,044,0804,057,70042,840

2,770,87048,000131,50072,000

735,600142,920106,320969,800

โครงการแข่งขันคน
เก่งในโรงเรียนท้องถิน

โครงการเข้าร่วมการ
จัดงานชุมนุมลูกเสือ
ท้องถินไทย

โครงการเข้าร่วมการ
จัดค่ายพัฒนาเด็กและ
เยาวชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

โครงการ 80 ปี
เทศบาลเมืองนราธิวาส

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินวิทยฐานะ

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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145,000145,000
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30,000

10,00010,000

1,560,000695,00030,000600,000

300,000300,000

20,016,4005,754,800115,0001,068,000

2,332,940285,440500,00010,000

1,239,600468,00036,000210,000

5,748,80080,00060,0005,340,000

18,00018,000

1,032,770295,02078,00020,400

1,270,800508,800120,000

13,761,0602,253,740421,560984,360

6,846,0006,846,000

105,974,54015,635,0402,071,74066,687,060

5,794,880598,240918,0001,256,270

7,302,7201,230,22097,0804,020,780

โครงการแข่งขันคน
เก่งในโรงเรียนท้องถิน

โครงการเข้าร่วมการ
จัดงานชุมนุมลูกเสือ
ท้องถินไทย

โครงการเข้าร่วมการ
จัดค่ายพัฒนาเด็กและ
เยาวชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

โครงการ 80 ปี
เทศบาลเมืองนราธิวาส

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินวิทยฐานะ

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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30,000

100,000

400,000

300,000

700,000

130,000

โครงการจัดงานขึนปี
ใหม่

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐานในการพัฒนา
เทศบาล

โครงการจัดกิจกรรม
และนิทรรศการงาน
กาชาด

โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดของศูนย์ต่อต้านยา
เสพติดเทศบาล

โครงการจัดกิจกรรม
เนืองในวัน อสม. แห่ง
ชาติ

โครงการจัดกิจกรรม
การสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์
เพือการปฏิรูปของ
เทศบาลเมืองนราธิวาส

โครงการจัดการเลือก
ตังผู้บริหารท้องถิน
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส

โครงการจัดการแข่ง
ขันฟุตบอลชุมชน
สัมพันธ์

โครงการจัดการแข่ง
ขันนกเขาชวาชิงถ้วย
พระราชทาน

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาประกวดความ
รู้ความสามารถ และส่ง
เสริมเยาวชน
ประชาชนเข้าร่วมการ
แข่งขันหรือประกวด
กิจกรรมต่างๆ

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬานักเรียน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการจัดงานขึนปี
ใหม่

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐานในการพัฒนา
เทศบาล

โครงการจัดกิจกรรม
และนิทรรศการงาน
กาชาด

โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดของศูนย์ต่อต้านยา
เสพติดเทศบาล

โครงการจัดกิจกรรม
เนืองในวัน อสม. แห่ง
ชาติ

โครงการจัดกิจกรรม
การสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์
เพือการปฏิรูปของ
เทศบาลเมืองนราธิวาส

โครงการจัดการเลือก
ตังผู้บริหารท้องถิน
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส

โครงการจัดการแข่ง
ขันฟุตบอลชุมชน
สัมพันธ์

โครงการจัดการแข่ง
ขันนกเขาชวาชิงถ้วย
พระราชทาน

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาประกวดความ
รู้ความสามารถ และส่ง
เสริมเยาวชน
ประชาชนเข้าร่วมการ
แข่งขันหรือประกวด
กิจกรรมต่างๆ

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬานักเรียน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการชุมชน
สัมพันธ์

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัยใน
เขตเทศบาล

โครงการจัดอบรม
พัฒนาครู ลูกจ้าง ใน
สังกัดและผู้ดูแลเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กถ่ายโอนและจัด
ตังเอง รวมทังพัฒนา
ตามข้อตกลงกับ
องค์กรการ
ศึกษาตามหลักสูตรการ
จัดการศึกษา (MOU)

โครงการจัด
นิทรรศการทางการ
ศึกษา  และแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับเทศบาล  ภาค
และระดับประเทศ

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดงานเมาว์
ลิดหรือฮารีรายอหรือ
ตรุษจีน

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ

โครงการจัดงานทอด
กฐินสามัคคี

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการชุมชน
สัมพันธ์

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัยใน
เขตเทศบาล

โครงการจัดอบรม
พัฒนาครู ลูกจ้าง ใน
สังกัดและผู้ดูแลเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กถ่ายโอนและจัด
ตังเอง รวมทังพัฒนา
ตามข้อตกลงกับ
องค์กรการ
ศึกษาตามหลักสูตรการ
จัดการศึกษา (MOU)

โครงการจัด
นิทรรศการทางการ
ศึกษา  และแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับเทศบาล  ภาค
และระดับประเทศ

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดงานเมาว์
ลิดหรือฮารีรายอหรือ
ตรุษจีน

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ

โครงการจัดงานทอด
กฐินสามัคคี

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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500,000

400,000

45,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการผลิตสือเพือ
การประชาสัมพันธ์

โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

โครงการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา
ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินและระดับ
ชาติของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

โครงการบริการคลินิก
พิเศษเพือการรักษา
พยาบาลประชาชน
นอกเวลาราชการ

โครงการทันตกรรม
รักษาและการทันต
สาธารณสุข

โครงการตามพระราช
ดําริ

โครงการดําเนินงาน
ของศูนย์เยาวชน
เทศบาลเมืองนราธิวาส

โครงการดําเนินการ
ขยายโอกาสทางการ
ศึกษา  (ชันมัธยม
ศึกษาปีที 4-6 )

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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1,200,0001,200,000

50,00050,000

480,000480,000

20,00020,000

18,00018,000

10,00010,000

500,000

400,000

20,00020,000

45,000

30,00030,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการผลิตสือเพือ
การประชาสัมพันธ์

โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

โครงการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา
ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินและระดับ
ชาติของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

โครงการบริการคลินิก
พิเศษเพือการรักษา
พยาบาลประชาชน
นอกเวลาราชการ

โครงการทันตกรรม
รักษาและการทันต
สาธารณสุข

โครงการตามพระราช
ดําริ

โครงการดําเนินงาน
ของศูนย์เยาวชน
เทศบาลเมืองนราธิวาส

โครงการดําเนินการ
ขยายโอกาสทางการ
ศึกษา  (ชันมัธยม
ศึกษาปีที 4-6 )

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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600,000

50,000

40,000

400,000

300,000

400,000

30,000

80,000

500,000

โครงการออกหน่วย
บริการเคลือนทีรับ
ชําระภาษี

โครงการอบรมผู้นํา
ศาสนาภายในเขต
เทศบาลและศึกษาดู
งาน

โครงการสือมวลชน
สัมพันธ์

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานเพือสนับ
สนุนชุมชนเข้มแข็ง

โครงการส่งเสริมอาชีพ
แก่ประชาชน

โครงการส่งเสริมพิธีละ
ศิลอดเดือนรอมฎอน

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันเรือชิง
ถ้วยพระราชทาน

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

โครงการรณรงค์รักษา
สิงแวดล้อม

โครงการเพาะต้นกล้า

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน
และกลุ่มสตรี

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่อาสาสมัคร
ดับเพลิงชุมชน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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25,00025,000

600,000

40,00040,000

28,556,90028,556,900

50,000

40,000

400,000

300,000

400,000

30,000

80,000

500,000

50,00050,000

50,00050,000

โครงการออกหน่วย
บริการเคลือนทีรับ
ชําระภาษี

โครงการอบรมผู้นํา
ศาสนาภายในเขต
เทศบาลและศึกษาดู
งาน

โครงการสือมวลชน
สัมพันธ์

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานเพือสนับ
สนุนชุมชนเข้มแข็ง

โครงการส่งเสริมอาชีพ
แก่ประชาชน

โครงการส่งเสริมพิธีละ
ศิลอดเดือนรอมฎอน

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันเรือชิง
ถ้วยพระราชทาน

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

โครงการรณรงค์รักษา
สิงแวดล้อม

โครงการเพาะต้นกล้า

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน
และกลุ่มสตรี

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่อาสาสมัคร
ดับเพลิงชุมชน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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45,6005,00020,000

300,0001,360,000

70,000260,000

10,000

5,000

85,00010,000336,000

5,000200,0003,0005,000

10,0003,683,00010,00018,00030,000

490,0005,00010,000

15,000150,0002,00040,000

40,000319,0005,0005,00020,000

165,0004,392,00030,000920,00040,000

17,0002,558,0002,0005,00020,000

45,00015,00074,000

40,0001,180,00010,000560,000

150,000

90,000739,00030,000618,00030,000

จัดซือเและติดตัง
กล้องวงจรปิด
(CCTV)

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการอุทยานการ
เรียนรู้ (TK  Park
นราธิวาส)

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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7,950,0007,950,000

291,600146,00015,00060,000

100,000100,000

6,180,0002,110,0002,410,000

925,000150,00045,000400,000

112,720102,720

5,000

947,000426,00030,00060,000

267,00049,0005,000

3,798,00012,00030,0005,000

508,0003,000

11,600,00011,600,000

212,0005,000

479,50050,50040,000

100,000100,000

7,112,000715,000650,000200,000

2,725,500108,50015,000

528,000314,00025,00055,000

2,201,000148,000210,00053,000

250,000100,000

2,794,000537,000650,000100,000

2,000,0002,000,000

จัดซือเและติดตัง
กล้องวงจรปิด
(CCTV)

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการอุทยานการ
เรียนรู้ (TK  Park
นราธิวาส)

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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2,487,000

1,342,000

1,547,000

1,055,000

2,800,000

7,947,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมระบบสัญญาณไฟ
จราจรภายในเขต
เทศบาล

โครงการติดตัง
สัญญาณไฟจราจรทาง
ข้ามสีแยกสถานีขนส่ง
จังหวัดนราธิวาส

โครงการติดตังไฟกระ
พริบพลังงานแสง
อาทิตย์ภายในเขต
เทศบาล

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนําและซ่อม
แซมถนนชุมชนโต๊ะ
กอดอ

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลียม ค.ส.ล. ข้าม
คลองภายในหาดนรา
ทัศน์

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

จัดซือโคมไฟถนน
หลอด LED

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา  จํานวน  1
เครือง

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค
จํานวน 3 เครือง

จัดซือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ้ค  จํานวน  1
เครือง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือตู้บานเลือน
กระจก จํานวน 1 ตู้

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



วันทีพิมพ์ : 14/9/2558  08:39:02 หน้า : 16/20

2,487,000

1,342,000

1,547,000

1,055,000

2,800,000

7,947,000

53,00053,000

63,00063,000

21,00021,000

5,0005,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมระบบสัญญาณไฟ
จราจรภายในเขต
เทศบาล

โครงการติดตัง
สัญญาณไฟจราจรทาง
ข้ามสีแยกสถานีขนส่ง
จังหวัดนราธิวาส

โครงการติดตังไฟกระ
พริบพลังงานแสง
อาทิตย์ภายในเขต
เทศบาล

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนําและซ่อม
แซมถนนชุมชนโต๊ะ
กอดอ

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลียม ค.ส.ล. ข้าม
คลองภายในหาดนรา
ทัศน์

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

จัดซือโคมไฟถนน
หลอด LED

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา  จํานวน  1
เครือง

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค
จํานวน 3 เครือง

จัดซือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ้ค  จํานวน  1
เครือง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือตู้บานเลือน
กระจก จํานวน 1 ตู้

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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525,0001,404,700360,00060,000

7,000

419,800

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการก่อสร้างกัน
ห้องเลขานุการนายก
เทศมนตรี

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงานผู้อํานวยการ
กองวิชาการและแผน
งาน

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาล 4

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาล 1

โครงการต่อเติมรัว
เหล็กตาข่ายด้านข้าง
สนามบาสเก็ตบอล
โรงเรียนเทศบาล 6

โครงการต่อเติมทาง
เชือมอาคารตันหยง
และอาคารปาโจ และปู
กระเบืองอาคารปาโจ
โรงเรียนเทศบาล 2

โครงการตกแต่ง
อาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาล 5

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและ
ติดตังเสาไฟ
ราวสะพานวีระพิพัฒน์

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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9,013,6009,013,600

2,449,700100,000

7,000

90,40090,400

56,36056,360

200,000200,000

200,000200,000

200,000200,000

200,000200,000

200,000200,000

419,800

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการก่อสร้างกัน
ห้องเลขานุการนายก
เทศมนตรี

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงานผู้อํานวยการ
กองวิชาการและแผน
งาน

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาล 4

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาล 1

โครงการต่อเติมรัว
เหล็กตาข่ายด้านข้าง
สนามบาสเก็ตบอล
โรงเรียนเทศบาล 6

โครงการต่อเติมทาง
เชือมอาคารตันหยง
และอาคารปาโจ และปู
กระเบืองอาคารปาโจ
โรงเรียนเทศบาล 2

โครงการตกแต่ง
อาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาล 5

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและ
ติดตังเสาไฟ
ราวสะพานวีระพิพัฒน์

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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10,297,850263,60085,498,2204,704,4608,297,20010,529,900542,84028,891,400รวม

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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366,708,00056,623,03012,481,640148,577,860รวม

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย


