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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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351,400

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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900,50020,00030,000500,000

156,00036,000252,000

208,80060,000

268,9008,000493,800

134,40067,200306,000

8,454,280578,400

4,925,1607,231,7401,922,9401,474,1403,603,00042,840

7,710,760328,440294,720121,200

906,500171,84093,2401,024,700

โครงการงานวันครู
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองนราธิวาส

โครงการแข่งขันคน
เก่งในโรงเรียนท้องถิน

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน

โครงการเข้าสุนัตหมู่

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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270,000270,000
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2,205,500225,000500,00030,000

1,212,600513,60036,000219,000

3,539,0003,080,00060,000130,200

10,00010,000

1,167,450277,65049,10070,000

1,136,400508,800120,000

12,438,0801,938,420349,3001,117,680

7,350,0007,350,000

97,867,24014,162,8201,733,70062,770,900

13,849,2801,636,6402,015,6001,741,920

6,625,5201,607,800125,1002,696,340

โครงการงานวันครู
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองนราธิวาส

โครงการแข่งขันคน
เก่งในโรงเรียนท้องถิน

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน

โครงการเข้าสุนัตหมู่

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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60,000

70,000

30,000

100,000

500,000

500,000

400,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐาน

โครงการจัดกิจกรรม
วันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา

โครงการจัดกิจกรรม
และนิทรรศการงาน
กาชาด

โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดของศูนย์ต่อต้านยา
เสพติดเทศบาล

โครงการจัดกิจกรรม
เนืองในวัน อสม. แห่ง
ชาติ

โครงการจัดกิจกรรม
การสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของ
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์  เพือการ
ปฏิรูปของเทศบาล
เมืองนราธิวาส

โครงการจัดการเลือก
ตังผู้บริหารท้องถิน
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงการจัดการแข่ง
ขันฟุตบอลชุมชน
สัมพันธ์

โครงการจัดการแข่ง
ขันนกเขาชวาเสียงชิง
ถ้วยพระราชทาน

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาประกวดความ
รู้ความสามารถ และส่ง
เยาวชน
ประชาชน เข้าร่วมการ
แข่งขันหรือประกวด
ในกิจกรรมต่างๆ

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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500,000

500,000
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โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐาน

โครงการจัดกิจกรรม
วันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา

โครงการจัดกิจกรรม
และนิทรรศการงาน
กาชาด

โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดของศูนย์ต่อต้านยา
เสพติดเทศบาล

โครงการจัดกิจกรรม
เนืองในวัน อสม. แห่ง
ชาติ

โครงการจัดกิจกรรม
การสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของ
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์  เพือการ
ปฏิรูปของเทศบาล
เมืองนราธิวาส

โครงการจัดการเลือก
ตังผู้บริหารท้องถิน
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงการจัดการแข่ง
ขันฟุตบอลชุมชน
สัมพันธ์

โครงการจัดการแข่ง
ขันนกเขาชวาเสียงชิง
ถ้วยพระราชทาน

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาประกวดความ
รู้ความสามารถ และส่ง
เยาวชน
ประชาชน เข้าร่วมการ
แข่งขันหรือประกวด
ในกิจกรรมต่างๆ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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300,000

100,000

100,000

300,000

200,000

700,000

700,000

150,000

100,000

30,000

50,000

โครงการชุมชน
สัมพันธ์

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัยใน
เขตเทศบาล

โครงการช่วยเหลือคน
ไข้ในพระ
ราชานุเคราะห์ของ
พระบรมวงศานุวงศ์
และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม

โครงการจัด
นิทรรศการทางการ
ศึกษา และแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการของ
โรงเรียนระดับ
เทศบาล/ภาค/ประเทศ

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดงานเมาว์
ลิดหรือฮารีรายอหรือ
ตรุษจีน

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ

โครงการจัดงาน
ประเพณีขึนปีใหม่

โครงการจัดงานทอด
กฐินสามัคคี

โครงการจัดเข้าค่ายลูก
เสือ เทศบาลเมือง
นราธิวาส

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

โครงการช่วยเหลือคน
ไข้ในพระ
ราชานุเคราะห์ของ
พระบรมวงศานุวงศ์
และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม

โครงการจัด
นิทรรศการทางการ
ศึกษา และแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการของ
โรงเรียนระดับ
เทศบาล/ภาค/ประเทศ

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดงานเมาว์
ลิดหรือฮารีรายอหรือ
ตรุษจีน

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ

โครงการจัดงาน
ประเพณีขึนปีใหม่

โครงการจัดงานทอด
กฐินสามัคคี

โครงการจัดเข้าค่ายลูก
เสือ เทศบาลเมือง
นราธิวาส

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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700,000

60,000

400,000

300,000

300,000

50,000

โครงการฝึกการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับผู้
ประกอบการร้านค้าใน
เขตเทศบาล

โครงการผู้นําทาง
ธรรมชาติกับการ
พัฒนาประชาธิปไตย
และทัศนศึกษาดูงาน
ด้านการจัดกระบวน
การประชาธิปไตย

โครงการปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า

โครงการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา
ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินและระดับ
ชาติของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการประกวดภาพ
ถ่ายแหล่งท่องเทียวใน
จังหวัดนราธิวาส

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

โครงการบริการคลินิก
พิเศษเพือการรักษา
พยาบาลประชาชน
นอกเวลาราชการ

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

โครงการทันตกรรม
รักษาและการทันต
สาธารณสุข

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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50,00050,000

700,000

60,000

20,00020,000

30,00030,000

20,00020,000

400,000

300,000

300,000

50,000

40,00040,000

โครงการฝึกการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับผู้
ประกอบการร้านค้าใน
เขตเทศบาล

โครงการผู้นําทาง
ธรรมชาติกับการ
พัฒนาประชาธิปไตย
และทัศนศึกษาดูงาน
ด้านการจัดกระบวน
การประชาธิปไตย

โครงการปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า

โครงการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา
ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินและระดับ
ชาติของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการประกวดภาพ
ถ่ายแหล่งท่องเทียวใน
จังหวัดนราธิวาส

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

โครงการบริการคลินิก
พิเศษเพือการรักษา
พยาบาลประชาชน
นอกเวลาราชการ

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

โครงการทันตกรรม
รักษาและการทันต
สาธารณสุข

โครงการดําเนินงาน
ของศูนย์เยาวชน
เทศบาลเมืองนราธิวาส

โครงการดําเนินการ
ขยายโอกาสทางการ
ศึกษา  (ชันมัธยม
ศึกษาปีที 4-6 )

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการ
ศึกษาในหลักสูตรฟัรฏู
อีน (ตาดีกา)
และทัศนศึกษาดูงาน
ด้านการจัดการศึกษา

โครงการฝึกอบรมหรือ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)และ
ทัศนศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรมหรือ
ทบทวนเจ้าหน้าที
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลและ
พนักงานเทศบาล

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนเจ้าหน้าทีเทศ
กิจและจราจรชุมชน
พร้อมศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรม
พิธีกร

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรและ
ทัศนศึกษาดูงาน
สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

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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120,000120,000

50,00050,000

1,000,0001,000,000

100,000100,000

5,0005,000

200,000200,000

50,00050,000

โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการ
ศึกษาในหลักสูตรฟัรฏู
อีน (ตาดีกา)
และทัศนศึกษาดูงาน
ด้านการจัดการศึกษา

โครงการฝึกอบรมหรือ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)และ
ทัศนศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรมหรือ
ทบทวนเจ้าหน้าที
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลและ
พนักงานเทศบาล

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนเจ้าหน้าทีเทศ
กิจและจราจรชุมชน
พร้อมศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรม
พิธีกร

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรและ
ทัศนศึกษาดูงาน
สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,000

350,000

200,000

500,000

200,000

โครงการรณรงค์รักษา
สิงแวดล้อม

โครงการมหกรรมการ
ศึกษาท้องถินชายแดน
ใต้

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน
และลูกจ้างกอง
สาธารณสุข

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง
ของสํานักการช่าง

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน
และกลุ่มสตรี

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน
ด้านกีฬาสําหรับ
โรงเรียนในสังกัด

โครงการพัฒนา
บุคลากรและ
ทัศนศึกษาดูงาน

โครงการพัฒนาครู
ลูกจ้างในสังกัดและผู้
ดูแลเด็กเล็กศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็กถ่ายโอนและจัด
ตังเอง   รวมทังพัฒนา
ตามข้อตกลงกับ
องค์กรการศึกษาตาม
หลักสูตรการจัดการ
ศึกษา (MOU)

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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50,000

100,000100,000

350,000

200,000

500,000

200,000

100,000100,000

50,00050,000

โครงการรณรงค์รักษา
สิงแวดล้อม

โครงการมหกรรมการ
ศึกษาท้องถินชายแดน
ใต้

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน
และลูกจ้างกอง
สาธารณสุข

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง
ของสํานักการช่าง

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน
และกลุ่มสตรี

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน
ด้านกีฬาสําหรับ
โรงเรียนในสังกัด

โครงการพัฒนา
บุคลากรและ
ทัศนศึกษาดูงาน

โครงการพัฒนาครู
ลูกจ้างในสังกัดและผู้
ดูแลเด็กเล็กศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็กถ่ายโอนและจัด
ตังเอง   รวมทังพัฒนา
ตามข้อตกลงกับ
องค์กรการศึกษาตาม
หลักสูตรการจัดการ
ศึกษา (MOU)

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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30,000

700,000

50,000

50,000

30,000

400,000

400,000

500,000

100,000

150,000

500,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการเสริมสวย

โครงการอบรมผู้นํา
ศาสนาประจํามัสยิด/
สุเหร่า ภายในเขต
เทศบาล และ
ทัศนศึกษาดูงาน

โครงการสือมวลชน
สัมพันธ์

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานเพือสนับ
สนุนชุมชนเข้มแข็ง

โครงการส่งเสริมหลัก
ศรัทธา  จริยธรรมและ
คุณธรรม

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกระบวนการจัด
ทําแผนชุมชน

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬานัก
เรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันเรือ
หน้าพระทีนัง

โครงการศึกษาดูงาน
สําหรับ อสม.

โครงการเรารักษ์นรา
ทัศน์

โครงการร้านอาหาร
สะอาดปลอดภัย

โครงการร่วมรัก
ธรรมชาติกับผู้สูงอายุ
และทัศนศึกษาดูงาน
ด้านสิงแวดล้อมและ
ธรรมชาติ

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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50,000

50,000

30,000

400,000

400,000

500,000

100,000

150,000

500,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการเสริมสวย

โครงการอบรมผู้นํา
ศาสนาประจํามัสยิด/
สุเหร่า ภายในเขต
เทศบาล และ
ทัศนศึกษาดูงาน

โครงการสือมวลชน
สัมพันธ์

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานเพือสนับ
สนุนชุมชนเข้มแข็ง

โครงการส่งเสริมหลัก
ศรัทธา  จริยธรรมและ
คุณธรรม

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกระบวนการจัด
ทําแผนชุมชน

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬานัก
เรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันเรือ
หน้าพระทีนัง

โครงการศึกษาดูงาน
สําหรับ อสม.

โครงการเรารักษ์นรา
ทัศน์

โครงการร้านอาหาร
สะอาดปลอดภัย

โครงการร่วมรัก
ธรรมชาติกับผู้สูงอายุ
และทัศนศึกษาดูงาน
ด้านสิงแวดล้อมและ
ธรรมชาติ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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6,000

15,000

70,00010,000340,000

5,000200,0003,0005,000

5,000

2,0003,135,00025,00020,00010,000

442,60020,00010,000

15,000150,0005,00020,000

20,000320,0005,00010,00020,000

10,000

10,000

130,0004,080,00030,000850,00027,000

6,0002,194,1402,00015,00020,000

40,00015,00080,000

17,0001,180,00010,000510,000

130,0002,000

20,00090,00010,00040,00020,000

30,000

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุดนตรี

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุกีฬา

วัสดุสนาม

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการอุทยานการ
เรียนรู้ (TK  Park
นราธิวาส)

โครงการอาชีวอนามัย

โครงการออกหน่วย
บริการเคลือนทีรับ
ชําระภาษี

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

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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106,000100,000

100,000100,000

15,000

870,000320,00030,000100,000

292,00062,00017,000

5,000

3,246,00014,00030,00010,000

477,6005,000

11,887,68011,887,680

195,0005,000

456,00061,00020,000

100,000100,000

10,000

10,000

7,127,000960,000650,000400,000

2,296,14039,00020,000

515,000300,00025,00055,000

2,142,000120,000240,00065,000

332,000100,000100,000

450,000130,000110,00030,000

2,000,0002,000,000

30,000

30,00030,000

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุดนตรี

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุกีฬา

วัสดุสนาม

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการอุทยานการ
เรียนรู้ (TK  Park
นราธิวาส)

โครงการอาชีวอนามัย

โครงการออกหน่วย
บริการเคลือนทีรับ
ชําระภาษี

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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15,000

30,1005,00020,000

200,0001,250,000

40,000230,000

จัดซือโต๊ะพับขาอลูมิ
เนียมไฟเบอร์สีขาว
พร้อมเก้าอี สําหรับนัก
เรียนระดับ
อนุบาลจํานวน 48 ชุด
โรงเรียนเทศบาล 3

จัดซือโต๊ะ-เก้าอีนัก
เรียน จํานวน 57 ตัว
โรงเรียนเทศบาล  2

จัดซือโต๊ะเก้าอีครู
ระดับ 5-6  โรงเรียน
เทศบาล 1 และ 6

จัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิดบานเลือน
จํานวน 8 ใบ โรงเรียน
เทศบาล 6

จัดซือเครืองอุปกรณ์ทํา
เส้นสนามแบบใช้สี
จํานวน  1  เครือง

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ จํานวน 1
เครือง

จัดซือเครืองโทรสาร
จํานวน 1 เครือง

จัดซือเก้าอีบุนวมขา
เหล็ก สําหรับนัง
ประชุม จํานวน 40 ตัว
โรงเรียนเทศบาล 6

จัดซือกล้องวงจรปิด
จํานวน 2 ตัว

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

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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90,72090,720

90,06090,060

63,00063,000

44,00044,000

15,000

43,00043,000

18,00018,000

18,00018,000

9,6009,600

250,100115,00020,00060,000

100,000100,000

5,115,0001,965,0001,700,000

1,070,000100,00050,000650,000

จัดซือโต๊ะพับขาอลูมิ
เนียมไฟเบอร์สีขาว
พร้อมเก้าอี สําหรับนัก
เรียนระดับ
อนุบาลจํานวน 48 ชุด
โรงเรียนเทศบาล 3

จัดซือโต๊ะ-เก้าอีนัก
เรียน จํานวน 57 ตัว
โรงเรียนเทศบาล  2

จัดซือโต๊ะเก้าอีครู
ระดับ 5-6  โรงเรียน
เทศบาล 1 และ 6

จัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิดบานเลือน
จํานวน 8 ใบ โรงเรียน
เทศบาล 6

จัดซือเครืองอุปกรณ์ทํา
เส้นสนามแบบใช้สี
จํานวน  1  เครือง

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ จํานวน 1
เครือง

จัดซือเครืองโทรสาร
จํานวน 1 เครือง

จัดซือเก้าอีบุนวมขา
เหล็ก สําหรับนัง
ประชุม จํานวน 40 ตัว
โรงเรียนเทศบาล 6

จัดซือกล้องวงจรปิด
จํานวน 2 ตัว

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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22,000

4,200

43,800

จัดซือเครืองไฟเบอร์
ตัดเหล็ก  จํานวน 1
เครือง โรงเรียน
เทศบาล 1

จัดซือกบไฟฟ้า จํานวน
1 เครือง โรงเรียน
เทศบาล 1

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเครืองพิมพ์
เลเซอร์ จํานวน 1
เครือง

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 1
เครือง

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
Dot Matrix Printer
แบบแคร่สัน  จํานวน
1  เครือง

จัดซือเครืองพิมพ์
Multi Function
จํานวน 1 เครือง

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 1
เครือง

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
จํานวน  1  เครือง

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1
เครือง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือพัดลมชนิดตัง
พืน จํานวน 8 ตัว
โรงเรียนเทศบาล 1

จัดซือโต๊ะพับไฟเบอร์สี
ขาว  จํานวน 27 ตัว
โรงเรียนเทศบาล  5

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

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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9,0009,000

7,5007,500

11,00011,000

19,90019,900

22,000

4,200

22,00022,000

18,00018,000

73,80030,000

32,00032,000

75,60075,600

จัดซือเครืองไฟเบอร์
ตัดเหล็ก  จํานวน 1
เครือง โรงเรียน
เทศบาล 1

จัดซือกบไฟฟ้า จํานวน
1 เครือง โรงเรียน
เทศบาล 1

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเครืองพิมพ์
เลเซอร์ จํานวน 1
เครือง

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 1
เครือง

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
Dot Matrix Printer
แบบแคร่สัน  จํานวน
1  เครือง

จัดซือเครืองพิมพ์
Multi Function
จํานวน 1 เครือง

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 1
เครือง

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
จํานวน  1  เครือง

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1
เครือง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือพัดลมชนิดตัง
พืน จํานวน 8 ตัว
โรงเรียนเทศบาล 1

จัดซือโต๊ะพับไฟเบอร์สี
ขาว  จํานวน 27 ตัว
โรงเรียนเทศบาล  5

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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76,000

55,000

35,000

24,000

30,000600,00020,000400,00010,000

50,000

2,407,860

90,000

จัดซือเครืองมัลติมีเดีย
โปคเจคเตอร์  จํานวน
1 เครือง
โรงเรียนเทศบาล 4

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือเครืองมือประจํา
ตัวช่างพร้อมตู้เก็บ
จํานวน 2 ชุด

จัดซือเครืองฉีดนําแรง
ดันสูง  จํานวน 1
เครือง

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซือเครืองขูดหินปูน
จํานวน 1 เครือง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

จัดซือเครืองปัมนําแบบ
ชัก จํานวน 1 ชุด

จัดซือเครืองตัดหญ้า
แบบสะพายไหล่
จํานวน  1  เครือง
โรงเรียนเทศบาล  1

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

จัดซือไฟเตือนแบบ
กระพริบ  จํานวน 10
ชุด

จัดซือโคมไฟถนน
ระบบประหยัดพลังงาน
จํานวน  52  ชุด

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือถังนํา (แบบ
พลาสติก) จํานวน 2
ถัง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

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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65,00065,000

76,000

55,000

35,000

24,000

5,0005,000

1,405,000145,000150,00050,000

50,000

2,407,860

90,000

จัดซือเครืองมัลติมีเดีย
โปคเจคเตอร์  จํานวน
1 เครือง
โรงเรียนเทศบาล 4

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือเครืองมือประจํา
ตัวช่างพร้อมตู้เก็บ
จํานวน 2 ชุด

จัดซือเครืองฉีดนําแรง
ดันสูง  จํานวน 1
เครือง

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซือเครืองขูดหินปูน
จํานวน 1 เครือง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

จัดซือเครืองปัมนําแบบ
ชัก จํานวน 1 ชุด

จัดซือเครืองตัดหญ้า
แบบสะพายไหล่
จํานวน  1  เครือง
โรงเรียนเทศบาล  1

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

จัดซือไฟเตือนแบบ
กระพริบ  จํานวน 10
ชุด

จัดซือโคมไฟถนน
ระบบประหยัดพลังงาน
จํานวน  52  ชุด

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือถังนํา (แบบ
พลาสติก) จํานวน 2
ถัง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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17,536,000

4,380,000

9,990,000

2,146,800

โครงการซ่อมแซม
หลังคาพร้อมฝ้าเพดาน
อาคารเรียนชัน 4
(อาคารบานบุรี)
โรงเรียนเทศบาล 1

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงห้องนํา ห้องส้วม
(ชัน 2) อาคารหน้า
และห้องนํา - ห้องส้วม
(ชัน 4) ของอาคารหลัง
สํานักงานเทศบาลเมือง
นราธิวาส

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง
พร้อมติดตังเสาไฟ
ประติมากรรมเรือกอ
และ

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต ถนนพิชิต
บํารุง
(ช่วงที 2)

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต ถนนพิชิต
บํารุง
(ช่วงที 1)

โครงการก่อสร้างทาง
เท้าและลานจอดรถ
บริเวณหาดนราทัศน์

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

จัดซือป้ายแสดงผล
LED Full Colors
นอกอาคาร  จํานวน 4
ป้าย

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
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200,000200,000

69,40069,400

17,536,000

4,380,000

9,990,000

2,146,800

3,000,0003,000,000

โครงการซ่อมแซม
หลังคาพร้อมฝ้าเพดาน
อาคารเรียนชัน 4
(อาคารบานบุรี)
โรงเรียนเทศบาล 1

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงห้องนํา ห้องส้วม
(ชัน 2) อาคารหน้า
และห้องนํา - ห้องส้วม
(ชัน 4) ของอาคารหลัง
สํานักงานเทศบาลเมือง
นราธิวาส

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง
พร้อมติดตังเสาไฟ
ประติมากรรมเรือกอ
และ

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต ถนนพิชิต
บํารุง
(ช่วงที 2)

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต ถนนพิชิต
บํารุง
(ช่วงที 1)

โครงการก่อสร้างทาง
เท้าและลานจอดรถ
บริเวณหาดนราทัศน์

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

จัดซือป้ายแสดงผล
LED Full Colors
นอกอาคาร  จํานวน 4
ป้าย

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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10,414,360304,000101,387,5404,493,98010,728,82010,299,800663,84028,505,370

525,0001,000,000408,000541,000

7,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการปรับปรุงห้อง
นําห้องส้วมอาคาร
เรียน 2 (อาคารบงกช)
โรงเรียนเทศบาล 6

โครงการปรับปรุงโรง
จอดรถ โรงเก็บของ
ภายในบ้านพักปลัด
เทศบาล

โครงการปรับปรุงพืน
ห้องเรียน (อาคารปา
โจ) โรงเรียนเทศบาล
2

โครงการปรับปรุง
ตกแต่งอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาล 5

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมอาคารดาหลา (ตึก
มัธยม) โรงเรียน
เทศบาล 3

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมและติดตังแผงกัน
เหล็ก หน้าห้องเรียน
ชัน 2 , 3 , 4 อาคาร
เรียนหลังใหม่
โรงเรียนเทศบาล 4

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

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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364,942,80052,706,87014,341,300131,096,920
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7,000

200,000200,000

87,00087,000

200,000200,000

200,000200,000

200,000200,000

200,000200,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการปรับปรุงห้อง
นําห้องส้วมอาคาร
เรียน 2 (อาคารบงกช)
โรงเรียนเทศบาล 6

โครงการปรับปรุงโรง
จอดรถ โรงเก็บของ
ภายในบ้านพักปลัด
เทศบาล

โครงการปรับปรุงพืน
ห้องเรียน (อาคารปา
โจ) โรงเรียนเทศบาล
2

โครงการปรับปรุง
ตกแต่งอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาล 5

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมอาคารดาหลา (ตึก
มัธยม) โรงเรียน
เทศบาล 3

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมและติดตังแผงกัน
เหล็ก หน้าห้องเรียน
ชัน 2 , 3 , 4 อาคาร
เรียนหลังใหม่
โรงเรียนเทศบาล 4

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย


