
 

สวนที่  1 
 
 
 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  2551 

 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 
อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  พ.ศ. 2551 
ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผูบริหาร องคการบริหารสวนตําบล จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหน่ึง   ฉะน้ันโอกาสน้ี
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลจึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานได
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2551  ดังตอไปนี้ 

1.  สถานะการคลัง 
ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอไดประมาณการ

รายรับไวจํานวน  17,063,300.- บาท  โดยในสวนของรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง  
จะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและในสวนของงบประมาณรายจายได
กําหนดวงเงินรายจายไว  จํานวน  17,063,300.-  บาท  ซึ่งคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการ
สาธารณะดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนซ่ึงการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวน
ตําบลเปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล (รายจายเทากับรายรับ) นอกจากน้ันขณะน้ีองคการ
บริหารสวนตําบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู  6,293,833.99  บาท 

2.  การบรหิารงบประมาณในปท่ีผานมาและปจจุบัน 
ในปงบประมาณท่ีผานมาแมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลมีจํานวน

จํากัดเม่ือเปรียบเทียบกับภารกิจตางๆ ที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายก็ตาม  แตองคการบริหารสวนตําบลก็สามารถดําเนินกิจการตามที่ไดตั้ง
งบประมาณรายจายไวครบถวนทุกรายการ 
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2.1  รายรับปงบประมาณ  2551  ประมาณการไว  รวมท้ังส้ิน  17,063,300.-  บาท 
 
 

รายรับ 
รับจริง 
ป  2549 

ประมาณการ 
ป  2550 

ประมาณการ 
ป  2551 

หมายเหตุ 

ก.  รายไดภาษีอากร 
1.  หมวดภาษอีากร  (ยอดรวม) 

 1.1  ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 
1.2  ภาษีบํารุงทองท่ี 
1.3  ภาษีปาย 
1.4  ภาษีมูลคาเพิ่ม 
     - ภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม พรบ. 
        การกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 
     - ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 
1.5  ภาษีสุรา 
1.6  ภาษีสรรพสามิตร 
1.7  คาภาคหลวงแร 
1.8  คาภาคหลวงปโตรเลียม 
1.9 คาธรรมเนียมจดทะเบียน  
       สิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 
1.10  ภาษีและคาธรรมเนียม 
         รถยนตและลอเล่ือน  

ข.  รายไดท่ีมิใชภาษีอากร 
1.   หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและ 
ใบอนุญาต ิ  (ยอดรวม) 
    1.1  คาปรับผิดกฏหมาย  ภรด. ภบท. 

    1.2  คาอนุญาตใหใชเคร่ือง 
           ขยายเสียง 

1.3 คาใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
1.4 คาปรับตาม พรบ. จราจรทางบก 
1.5 คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 

    1.6  คาปรับผิดสัญญา 

 
 

11,534.00.- 
58,616.37.- 

- 
- 

3,407,801.32.- 
 

2,070,000.00.- 
768,163.15.- 

3,381,838.46.- 
- 

50,035.54.- 
134,031.00.- 

 
- 

 
 
 
 

1,075.68.- 
- 

 
3,308.00.- 

- 
- 

3,904.00.- 

 
7,935,000.00.- 

16,000.00.- 
60,000.00.- 

- 
- 

2,000,000.00.- 
 

2,000,000.00.- 
550,000.00.- 

2,800,000.00.- 
9,000.00.- 

100,000.00.- 
350,000.00.- 

 
50,000.00.- 

 
 

33,300.00.- 
 

2,000.00.- 
100.00.- 

 
1,000.00.- 

100.00.- 
100.00.- 

30,000.00.- 

 
8,455,000.00.- 

16,000.00.- 
80,000.00.- 

- 
- 

3,000,000.00.- 
 

2,000,000.00.- 
600,000.00.- 

2,500,000.00.- 
9,000.00.- 

100,000.00.- 
100,000.00.- 

 
50,000.00.- 

 
 

103,300.00.- 
 

2,000.00.- 
100.00.- 

 
1,000.00.- 

100.00.- 
100.00.- 

100,000.00.- 
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รายรับ 
รับจริง 
ป  2549 

ประมาณการ 
ป  2550 

ประมาณการ 
ป  2551 

หมายเหตุ 

2.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
     (ยอดรวม) 

 2.1  คาดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
 2.2  คาเชาบริการรถฟารมแทรกเตอร 

3. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  (ยอดรวม) 
    3.1  คาขายแบบแปลน 
    3.2  คาถายเอกสาร 

3.3 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  
ค.  รายไดจากทุน  (ยอดรวม) 
ง.  เงินชวยเหลือ  (ยอดรวม) 
1.  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
      1.1  เงินอุดหนนุจากรัฐบาล 
      1.2  เงินอุดหนนุจาก อบต.ในเขต 
             อําเภอเมืองนราธิวาส 
 

 
 

134,631.15.- 
- 

 
39,600.00.- 
3,970.00.- 

60,402.24.- 
 
 
 

3,806,062.00.- 
85,000.00.- 

 

100,000.00.- 
 

100,000.00.- 
- 

153,000.00.- 
50,000.00.- 
3,000.00.- 

100,000.00.- 
 
 

5,125,000.00.- 
5,000,000.00.- 

125,000.00.- 

150,000.00.- 
 

150,000.00.- 
- 

355,000.00.- 
50,000.00.- 
5,000.00.- 

300,000.00.- 
 
 

8,000,000.00.- 
8,000,000.00.- 

- 
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2.2  รายจายจําแนกตามแผนงาน 
 

ดาน/แผนงาน 
งบประมาณ 
ป  2549 

งบประมาณ 
ป  2550 

งบประมาณ 
ป  2551 

หมายเหตุ 

ดานบริหารท่ัวไป 
 -  แผนงานบริหารทั่วไป 
 -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
    -  แผนงานการศึกษา 
    -  แผนงานสาธารณสุข 
    -  แผนงานสังคมสงเคราะห 
    -  แผนงานเคหะและชุมชน 
    -  แผนงานสรางความเขมแข็ง 
       ของชุมชน 

-  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม 
   และนันทนาการ 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน 
      -  แผนงานงบกลาง 
 

 
6,496,308.00.- 

- 
 

478,640.00.- 
129,000.00.- 
176,000.00.- 

4,917,270.00.- 
760,220.00.- 

 
493,000.00.- 

 
 

813,362.00.- 
 

 
5,335,580.00.- 

614,000.00.- 
 

669,140.00.- 
110,000.00.- 
375,000.00.- 

2,979,500.00.- 
1,643,300.00.- 

 
983,000.00.- 

 
 

636,780.00.- 

 
5,914,720.00.- 

130,000.00.- 
 

4,973,642.00.- 
40,000.00.- 

1,042,000.00.- 
2,380,880.00.- 
1,201,000.00.- 

 
723,000.00.- 

 
 

658,058.00.- 
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2.3  รายจายตามหมวดรายจาย 
 

ดาน/แผนงาน 
จายจริง 
ป  2549 

ประมาณการ 
ป  2550 

ประมาณการ 
ป  2551 

หมายเหตุ 

1. หมวดเงินเดอืนและคาจางประจํา 
3.  หมวดคาจางช่ัวคราว 
4.  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ
5.  หมวดคาสาธารณูปโภค 
6.  หมวดเงินอุดหนนุ 
7.  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ 
     ส่ิงกอสราง 
8.  หมวดรายจายอ่ืน ๆ  
9.  หมวดรายจายงบกลาง 
 

1,269,529.00.- 
208,020.00.- 

4,975,473.53.- 
122,364.88.- 
503,384.02.- 

1,524,600.00.- 
 

- 
568,997.00.- 

 

2,172,940.00.- 
349,000.00.- 

5,876,200.00.- 
146,000.00.- 
323,600.00.- 

3,555,780.00.- 
 

286,000.00.- 
636,780.00.- 

2,799,520.00.- 
670,000.00.- 

7,678,442.00.- 
231,000.00.- 

2,678,000.00.- 
1,606,780.00.- 

 
741,500.00.- 
658,058.00.- 
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2.4  รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดสะสม  (รายจายท่ีไมนําไปต้ังงบประมาณ) 
 

จายจาก รายการ 
ป  2549 

(เปนเงิน/บาท) 
ป  2550 

(เปนเงิน/บาท) 
1.  เงินจายขาดจาก 
     เงินสะสม 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
   1.1.1  งานไฟฟาถนน 
1.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของ 
       ชุมชน 
   1.2.1  งานสงเสริมและสนับสนุน 
             ความเขมแข็งของชุมชน 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6,293,224.- 

 
 

3,619,200.- 
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สวนที่  2 
 
 

ขอบัญญัติ 
 
 
 
 

เร่ือง 
 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 
อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2551 

ขององคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 
อําเภอเมืองนราธิวาส  จงัหวัดนราธิวาส 

……………………………… 
 

หลักการ 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน    ยอดรวม    17,063,300.-    บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี ้
ก.  ดานบริหารท่ัวไป 

1.  แผนงานบริหารทั่วไป                  ยอดรวม     5,914,720.- บาท 
2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน          ยอดรวม        130,000.- บาท 

ข.  ดานบริการชุมชนและสงัคม 
1.  แผนงานการศึกษา             ยอดรวม    4,973,642.- บาท 
2.  แผนงานสาธารณสุข             ยอดรวม         40,000.- บาท 

       3.  แผนงานสังคมสงเคราะห           ยอดรวม    1,042,000.- บาท 
       4.  แผนงานเคหะและชุมชน            ยอดรวม    2,380,880.- บาท  

5.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน      ยอดรวม    1,201,000.- บาท 
       6.  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ   ยอดรวม       723,000.-บาท 
ค.  ดานการดําเนินงานอ่ืน   

1.  แผนงานงบกลาง              ยอดรวม      658,058.- บาท 
 

เหตุผล 

  เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร  ท่ีไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล  ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2551  จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  เพื่อสมาชิกสภาฯ  พิจารณาเห็นชอบตอไป 
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ขอบัญญัติตําบล 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

ขององคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 
อําเภอเมืองนราธิวาส  จงัหวัดนราธิวาส 

……………………………… 
 
  โดยท่ีเปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  มาตรา  87  จึงตรา
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ  
และโดยอนุมัติของนายอําเภอเมืองนราธิวาสดังตอไปนี้ 
  ขอ 1  ขอบัญญัติตําบลนี้เรียกวา  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2551 
  ขอ 2  ขอบัญญัติตําบลนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2550  เปนตนไป 
  ขอ 3  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  ใหตั้งจายเปนจํานวนรวม
ท้ังส้ิน    17,063,300.-    บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 
  ขอ 4  งบประมาณรายจายท่ัวไป   

ก.  ดานบริหารท่ัวไป 
     1.  แผนงานบริหารทั่วไป    ยอดรวม     5,914,720.- บาท 
     2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม        130,000.- บาท 
ข.  ดานบริการชุมชนและสงัคม 
     1.  แผนงานการศึกษา            ยอดรวม    4,973,642.- บาท 
     2.  แผนงานสาธารณสุข           ยอดรวม         40,000.- บาท 
     3.  แผนงานสังคมสงเคราะห   ยอดรวม    1,042,000.- บาท 
     4.  แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม    2,380,880.- บาท 
     5.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม    1,201,000.- บาท 
     6.  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ   ยอดรวม       723,000.-บาท 
ค.  ดานการดําเนินงานอ่ืน   

1.  แผนงานงบกลาง   ยอดรวม      658,058.- บาท 
ท้ังนี้ตามรายละเอียดปรากฏในสวนท่ี  3 
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  ขอ 5  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและคณะผูบริหารปฏิบัติการเบิกจายเงิน
งบประมาณท่ีไดอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายขององคการบริหารสวนตําบล 
  ขอ 6  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
 
 

(ลงนาม)………………………………. 
( นายรอมือลี   หะยีและ ) 

ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 
 
 

อนุมัติ 
 
(ลงนาม)………………………………. 
           ( นายสมเกียรติ     สุวรรณนิมิตร ) 
          ตําแหนง  นายอําเภอเมืองนราธิวาส 
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สวนท่ี  3 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 
อําเภอเมืองนราธิวาส  จงัหวัดนราธิวาส 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

อําเภอเมืองนราธิวาส  จงัหวัดนราธิวาส 
……………………………. 

 
ก.  รายไดภาษีอากร รวมท้ังส้ิน    8,455,000.-    บาท   แยกเปน 
1.  หมวดภาษอีากร รวม    8,455,000.-  บาท แยกเปน 
 1.1  ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ  จํานวน  16,000.-  บาท  คําช้ีแจง  ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา   
 1.2  ภาษีบํารุงทองท่ี  จํานวน  80,000.-  บาท  คําช้ีแจง  ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา   
เนื่องจากคาดวาจะจดัเก็บไดเพิ่มข้ึน   
 1.3  ภาษีมูลคาเพิ่ม  จํานวน 5,000,000.- บาท คําช้ีแจง  ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา   
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มข้ึน 
        1.3.1  ภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม พรบ. การกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542  จํานวน  3,000,000.-  บาท   
        1.3.2  ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9  จํานวน  2,000,000.- บาท 
  1.4  ภาษีสุรา  จํานวน  600,000.-  บาท  คําช้ีแจง  ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะไดรับการจัดสรรเพ่ิมข้ึน   
 1.5  ภาษีสรรพสามิต  จํานวน  2,500,000.-  บาท  คําช้ีแจง  ประมาณการไวตํ่ากวาปท่ีผานมา  
เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรนอยลง 
 1.6  คาภาคหลวงแร  จํานวน  9,000.-  บาท  คําช้ีแจง  ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา   
 1.7  คาภาคหลวงปโตรเลียม  จํานวน  100,000.-  บาท  คําช้ีแจง  ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา   
 1.8  คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน  จํานวน  100,000.-  บาท  คําช้ีแจง  
ประมาณการไวตํ่ากวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดินมีแนวโนมลดลง 
 1.9  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน  จํานวน  50,000.-  บาท  คําช้ีแจง  ประมาณการไว
เทากับปท่ีผานมา 
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ข.  รายไดท่ีมิใชภาษีอากร   
1.  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต รวม    103,300.-    บาท แยกเปน 
 1.1  คาปรับผิดกฎหมาย ภรด.  ภบท. จํานวน  2,000.- บาท  คําช้ีแจง  ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
 1.2  คาอนุญาตใหใชเคร่ืองขยายเสียง  จํานวน  100.-  บาท  คําช้ีแจง  ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
 1.3  คาใบอนญุาตกอสรางอาคาร  จํานวน  1,000.- บาท  คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
 1.4  คาปรับตาม พรบ. จราจรทางบก  จํานวน  100.-  บาท  คําช้ีแจง  ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
 1.5  คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา  จํานวน  100.-  บาท  คําช้ีแจง  ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
 1.6  คาปรับผิดสัญญา  จํานวน  100,000.-  บาท  คําช้ีแจง  ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  
เนื่องจากคาดวามีผูผิดสัญญาเพิ่มข้ึน 
2.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม    150,000.-    บาท แยกเปน 
 2.1  คาดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  จาํนวน  150,000.-  บาท  คําช้ีแจง  ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  
เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียเงินฝากเพ่ิมข้ึน 
3.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  รวม    355,000.-    บาท แยกเปน 

3.1 คาขายแบบแปลน  จํานวน  50,000.-  บาท  คําช้ีแจง  ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา   
3.2 คาถายเอกสาร  จํานวน  5,000.-  บาท  คําช้ีแจง  ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา   

เนื่องจากคาดวารายไดมีแนวโนมสูงข้ึน   
3.3 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  จํานวน  300,000.-  บาท  คําช้ีแจง  ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  

เนื่องจากคาดวารายไดมีแนวโนมสูงข้ึน 
ค.  รายไดจากทุน รวมท้ังส้ิน - บาท   
ง.  เงินชวยเหลือ  รวมท้ังส้ิน    8,000,000.-    บาท แยกเปน 
1.  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม  8,000,000.-    บาท แยกเปน 

1.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  จํานวน  8,000,000.-  บาท  คําช้ีแจง  ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  
โดยประมาณการรวมกับเงินอุดหนุนท่ัวไป  ประเภทกําหนดวัตถุประสงค  ตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 1877  ลงวันท่ี  12  มิถุนายน  2550 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

อําเภอเมืองนราธิวาส  จงัหวัดนราธิวาส 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริหารทั่วไป  (00100) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 

…………………………….………. 

วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือใหการบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานคลังเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ  ขอมูล  ตลอดจนการวางแผนพัฒนา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  เพ่ือใหงานดาน  กฎหมายและการจัดทํานิติกรรมตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

งานท่ีทํา 
1.  การบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานคลัง 
2.  จัดเก็บสถิติขอมูลในการวางแผนพัฒนา  และการจัดทํางบประมาณ 
3.  การดําเนินกิจการสภาฯ  และการประชุมสภาฯ 
4.  จัดเก็บสถิติขอมูลจัดทํางบประมาณ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.  สํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 4,873,720.-  บาท 
 2.  สวนการคลัง    งบประมาณ 1,041,000.-  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 
อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริหารทั่วไป  (00100) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
………………………………….. 

 

งาน 
เงินเดอืน 

คาจางประจํา 
คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน 
ใชสอย 
และวัสด ุ

คา 
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจายอื่น 
คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ 
สิ่งกอสราง 

รวม 
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

1. งานบริหารทั่วไป 1,247,640.- 360,000.- 2,898,800.- 231,000.- 30,000.- 99,500.- 6,780.- 4,873,720.- สํานักปลัด 00111 
 

2. งานบริหารงานคลัง    791,000.- -    250,000.- - - - -    1,041,000.- สวนการคลัง 00113 
 

รวม 2,038,640.- 360,000.- 3,148,800.- 231,000.- 30,000.- 99,500.- 6,780.- 5,914,720.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

อําเภอเมืองนราธิวาส  จงัหวัดนราธิวาส 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการท่ัวไป  (00100) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 

………………………………. 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการรักษาความสงบภายในมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 

งานท่ีทํา 
1. อบรมการใชวิทยุสื่อสารใหกับอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  

ประจําป 2551 
2. ฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  ประจําป 2551 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.   สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ    130,000.-    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริหารทั่วไป  (00100) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 
………………………………….. 

 

งาน 
เงินเดอืน 

คาจางประจํา 
คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน 
ใชสอย 
และวัสด ุ

คา 
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจายอื่น 
คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ 
สิ่งกอสราง 

รวม 
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

1. งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

- -    130,000.- - - - - 130,000.- สํานักปลัด 00123 

รวม - - 130,000.- - - - - 130,000.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

อําเภอเมืองนราธิวาส  จงัหวัดนราธิวาส 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานการศึกษา  (00210) 
………………………………. 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการบริหารท่ัวไปและการบริหารงานบุคคล  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนและโรงเรียนตาดีกา 

งานท่ีทํา 
1. โครงการตาดีกาสัมพันธ  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2551 
2. ฝกอบรมความรูดานคอมพิวเตอรแกเยาวชน 
3. สนับสนุนวัสดุการเรียนการสอนใหแกโรงเรียนตาดีกา  
4. อุดหนุนกิจการการศึกษาแกเด็กโรงเรียนตาดีกา 
5. อุดหนุนคาอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และวัสดุการศึกษาใหกับโรงเรียนและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
6. โครงการ “หนึ่งหองเรียน  หนึ่งหมูบาน” 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.   สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล      งบประมาณ  4,153,405.-  บาท 
 2.   สวนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา         งบประมาณ     820,237.-  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานการศึกษา  (00210) 

……………………..…………….. 
 

งาน 
เงินเดอืน 

คาจางประจํา 
คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน 
ใชสอย 
และวัสด ุ

คา 
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจายอื่น 
คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ 
สิ่งกอสราง 

รวม 
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

365,000.- 310,000.- 145,237.- - - - - 820,237.- สวนการศึกษา 00211 

2. งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา 

- - 1,388,405.- - 2,360,000.- - - 3,748,405.- สวนการศึกษา 00212 

3. งานศึกษาไมกําหนด
ระดับ 

- - 335,000.- - 70,000.- - - 405,000.- สํานักปลัด 00214 

รวม 365,000.- 310,000.- 1,868,642.- - 2,430,000.- - - 4,973,642.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

อําเภอเมืองนราธิวาส  จงัหวัดนราธิวาส 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานการสาธารณสุข  (00220) 

……………………. 

วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือใหการบริการสุขภาพอนามัยของประชาชนดียิ่งข้ึน 
 
งานท่ีทํา 

1.  อบรมความรูงานโภชนาการแมและเด็กแรกเกิด 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.   สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณ      40,000.-    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานสาธารณสุข  (00220) 

…………………….………….. 
 

งาน 
เงินเดอืน 

คาจางประจํา 
คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน 
ใชสอย 
และวัสด ุ

คา 
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจายอื่น 
คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ 
สิ่งกอสราง 

รวม 
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

1. งานโรงพยาบาล - - 40,000.- - - - - 40,000.- สํานักปลัด 00222 
 

2. งานบริการ
สาธารณสุข   และ 
งานสาธารณสุขอื่น 

- - - - - - - - สํานักปลัด 00223 

รวม - - 40,000.- - - - - 40,000.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

อําเภอเมืองนราธิวาส  จงัหวัดนราธิวาส 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230) 

………………………..…. 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนการชวยเหลือเบื้องตนแกประชาชนผูยากไร 
2. เพ่ือสนับสนุนเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  และผูพิการ 
3. เพ่ือใหการจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเปนรูปธรรมมากขึ้น 

 
งานท่ีทํา 

1. โครงการเพ่ือนตางวัย   หวงใยผูแกชรา 
2. สนับสนุนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  และผูพิการ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.   สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณ    1,042,000.-    บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230) 
…………………….………….. 

 

งาน 
เงินเดอืน 

คาจางประจํา 
คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน 
ใชสอย 
และวัสด ุ

คา 
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจายอื่น 
คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ 
สิ่งกอสราง 

รวม 
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

1. งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห 

- - 1,042,000.- - - - - 1,042,000.- สํานักปลัด 00232 

รวม - - 1,042,000.- - - - - 1,042,000.- -  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 

องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 
อําเภอเมืองนราธิวาส  จงัหวัดนราธิวาส 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

………………………..…. 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการบริหารงานทั่วไป  และการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
3. เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

 
งานท่ีทํา 

1. งานบริหารท่ัวไปและงานบริหารงานบุคคล 
2. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส  เพ่ือดําเนินการขยายเขตไฟฟา 
3. งานไฟฟาและถนน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.  สวนโยธา    งบประมาณ    2,380,880.-    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 
อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

 …………………….…………..  
 

งาน 
เงินเดอืน 

คาจางประจํา 
คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน 
ใชสอย 
และวัสด ุ

คา 
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจายอื่น 
คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ 
สิ่งกอสราง 

รวม 
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

395,880.- - 385,000.- - - - - 780,880.- สวนโยธา 00241 

2. งานไฟฟาและถนน - - - - - 
 

- 1,600,000.- 1,600,000.- สวนโยธา 00242 

รวม 395,880.- - 385,000.- - - - 1,600,000.- 2,380,880.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

อําเภอเมืองนราธิวาส  จงัหวัดนราธิวาส 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250) 

………………………..…. 

วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง 
 2.  เพ่ือใหยกระดับความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึน 
 3.  เพ่ือสงเสริมอาชีพและแกไขปญหาความยากจนของประชาชน 

งานท่ีทํา 
1. โครงการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 
2. อบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน 
3. โครงการ อบต. เคลื่อนที่ (อบต. พบประชาชน) 
4. อบรมใหความรูดานคุณธรรม และจริยธรรมแกเยาวชนและประชาชนในตําบล  
5. สนับสนุนโครงการสงเสริมยกยองเชิดชูภูมิปญญาทองถิ่น 
6. โครงการศูนยการศึกษาเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตตําบล 
7. อบรมกลุมเฝาระวังอนุรักษสิ่งแวดลอม (อาสาสมัครปองกันไฟปา) ประจําป 2551 
8. สงเคราะหวัสดุฌาปนกิจศพใหกับผูยากจน 
9. อุดหนุนโครงการสงเสริมกลุมอาชีพ 
10. อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอเมืองนราธิวาส 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณ    1,201,000.-    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250) 

…………………….………….. 
 

งาน 
เงินเดอืน 

คาจางประจํา 
คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน 
ใชสอย 
และวัสด ุ

คา 
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจายอื่น 
คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ 
สิ่งกอสราง 

รวม 
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

1. งานบริหารทั่วไป 
 

- - - - 30,000.- - - 30,000.- สํานักปลัด 00251 

2. งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน 

- - 1,091,000.- - 80,000.- - - 1,171,000.- สํานักปลัด 00252 

รวม - - 1,091,000.- - 110,000.- - - 1,201,000.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

อําเภอเมืองนราธิวาส  จงัหวัดนราธิวาส 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 

………………………..…. 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น 
2. เพ่ือสืบทอดประเพณีทางศาสนาใหคงอยู 
3. เพ่ือสงเสริมการกีฬาใหแพรหลาย 

งานท่ีทํา 
1. การเตรียมการรับเสด็จและการจัดทําโครงการตามแนวพระราชเสาวนียตาง ๆ  
2. อุดหนุนโครงการจัดงานวันเมาลิดประจําป ฮิจเราะหศักราช 1429 ใหแกจังหวัด

นราธิวาส 
3. อุดหนุนโครงการฟนฟูประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่นใหแกที่ทําการปกครอง

อําเภอเมืองนราธิวาส 
4. อุดหนุนโครงการงานของดีเมืองนราฯ  และการแขงเรือกอและ  เรือยาว  และเรือ 
      ยอกองหนาพระที่นั่ง  ประจําป 2551 ใหแกที่ทาํการปกครองอําเภอเมืองนราธิวาส 

และที่ทําการปกครองจังหวัด 
5. อุดหนุนกิจการดานประเพณีการแหนาค  แหเทียนพรรษาแกวัดกําแพง 
6. อุดหนุนมัสยิดในการจัดงานเมาลิดประจําป 
7. โครงการกอสรางศาลาเคล่ือนที่ที่ใชในกูโบร 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.    สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณ    313,000.-    บาท 

2.    สวนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา งบประมาณ    410,000.-    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ  (00260) 

…………………….………….. 
 

งาน 
เงินเดอืน 

คาจางประจํา 
คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน 
ใชสอย 
และวัสด ุ

คา 
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจายอื่น 
คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ 
สิ่งกอสราง 

รวม 
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

1. งานกีฬาและ
นันทนาการ 

- - 110,000.- - - - - 110,000.- สวนการศึกษา 00262 

2. งานศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

- - 205,000.- - 108,000.- - - 313,000.- สํานักปลัด 00263 

3. งานศาสนา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

- 
 

- 300,000.- - - - - 300,000.- สวนการศึกษา 00260 

รวม - - 615,000.- - 108,000.- - - 723,000.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

อําเภอเมืองนราธิวาส  จงัหวัดนราธิวาส 
รายจายตามแผนงาน 

ดานการดําเนินงานอื่น  (00400) 
แผนงานงบกลาง  (00410) 
………………………..…. 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือใหการบริหารงานท่ีไมใชภารกิจของหนวยงานใด  โดยเฉพาะเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานอ่ืนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

งานท่ีทํา 
1. รายจายตามขอผูกพันที่มีตามกฎหมาย 
2. รายจายตามขอผูกพันการศึกษา 
3. เงินสํารองจายไวใชจายในกิจการท่ีไมสามารถคาดการไดลวงหนา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณ    658,058.-    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานการดําเนนิงานอื่น  (00400) 
แผนงานงบกลาง  (00410) 

…………………….………….. 
 

งาน 
เงินเดอืน 

คาจางประจํา 
คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน 
ใชสอย 
และวัสด ุ

คา 
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจายอื่น 
คาครุภัณฑ 
ที่ดินและ 
สิ่งกอสราง 

งบกลาง รวม 
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ 
รหัส
บัญชี 

1. งานงบกลาง 
 

- - - - - - - 658,058.- 658,058.- สํานักปลัด 00411 

รวม - - - - - - - 658,058.- 658,058.-   
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รายละเอียดขอบัญญัติงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  2551 
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน  สํานักปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 
…………………………………. 

 

ต้ังงบประมาณรายจายท้ังส้ิน 8,004,720.-  บาท แยกเปน 

1.  รายจายประจํา ตั้งไว  รวม 7,256,440.-  บาท แยกเปน 
       1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว  รวม 1,247,640.-  บาท     แยกเปน 
 เงินเดือน 
  1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน        ตั้งไว   434,040.-  บาท   
              -  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล   จํานวน  3  อัตรา   
  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110)  งานบริหารท่ัวไป (111) 
           1.1.2  ประเภท  เงินเพิ่มตาง ๆ         ตั้งไว   462,000.-  บาท   
            -  เพ่ือจายเปนเงินสวัสดิการผูบริหาร  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล 
                      พนักงานจาง  และผูมีสิทธิรับเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานใน
พ้ืนที่ 
            พิเศษ และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน 
            ตําบล (ก.อบต.) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ 
             พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงิน 
             ประจําตําแหนงนักบริหารงาน อบต.  และเงินคาตอบแทนอ่ืน และบุคคลอ่ืนที่มีสิทธิ์
ไดรับ 
             คาตอบแทนตามกฎหมายกําหนด  
 ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (110)  งานบริหารทั่วไป (111) 
           1.1.3  ประเภท  เงินเดือน/คาตอบแทนผูบริหาร   ตั้งไว     283,200.-  บาท   
         -  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน คาตอบแทนประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนพิเศษ 
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            ของนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  3  อัตรา 
 ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (110)  งานบริหารทั่วไป (111) 
 1.1.4  ประเภท  เงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการนายก    ตั้งไว     68,400.-  บาท   
         -  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนของเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1   อัตรา 
 ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (110)  งานบริหารทั่วไป (111) 
 
       1.2  หมวดคาจางชั่วคราว    ตั้งไว  รวม   360,000.-  บาท     แยกเปน 
         1.2.1  ประเภท  เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง ตั้งไว   360,000.-  บาท   

          -   เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป      จํานวน  5  อัตรา   
และเงินสมทบการปรับอัตราคาจางแกพนักงานจาง      จํานวน  5  อัตรา   

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110)  งานบริหารท่ัวไป (111) 
       1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ     ตั้งไว  รวม       5,099,800.-  บาท     แยกเปน 

คาตอบแทน   1,358,800.-  บาท 
          1.3.1  ประเภท  คาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา  ตั้งไว  1,063,800.-  
บาท   

          -  เพื่อจายเปนคาตอบแทน  ใหแก   
  - ประธานสภา     เปนเงิน    98,400.-  บาท 
  - รองประธานสภา    เปนเงิน    73,800.-  บาท 
  - สมาชิกสภา  จํานวน  14  อัตรา   เปนเงิน  823,200.-  บาท 
  - เลขานุการสภา     เปนเงิน    68,400.-  บาท 

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110)  งานบริหารท่ัวไป (111) 
          1.3.2  ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว  20,000.-  
บาท   

          -  เพื่อจายเปนคาตอบแทน  ใหแกคณะกรรมการจดัซ้ือและจัดจาง  คณะกรรมการตรวจ
รับ 
             พัสดุ  และคณะกรรมการตรวจงานจางของ อบต. 

 ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110)  งานบริหารทัว่ไป (111) 
          1.3.3  ประเภท  คาเบี้ยประชุม     ตั้งไว   40,000.-  บาท 
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           -  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  16  
คน   

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110)  งานบริหารท่ัวไป (111) 
 1.3.4  ประเภท  คาเชาบาน     ตั้งไว   75,000.-  บาท 
           -  เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบ 

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110)  งานบริหารท่ัวไป (111) 
          1.3.5  ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว   30,000.-  บาท 
           -  เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาเลาเรียนของบุตรของพนักงานและคณะผูบริหาร 
                              ผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110)  งานบริหารท่ัวไป (111) 
          1.3.6  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล   ตั้งไว    100,000.-  บาท 
           -  เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล  และคณะ
ผูบรหิาร 
         ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110)  งานบริหารท่ัวไป (111) 
 
          1.3.7  ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว   30,000.-  บาท 

          -  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานและลูกจางของ  
อบต. 

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110)  งานบริหารท่ัวไป (111) 

 คาใชสอย   3,261,000.-  บาท 
          1.3.8  ประเภท  รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ   ตั้งไว    800,000.-  บาท 
           -  เพื่อจายเปน    -  คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  และขอบังคับตาง ๆ  
            -  คาธรรมเนียมลงทะเบียนตาง ๆ  
            -  คาจางเหมาบริการตาง ๆ  เชน  คาลางฟลมและอัดขยาย ฯลฯ 
               -  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 

-  คาติดต้ังไฟฟา 
-  คาติดต้ังหมายเลขโทรศัพท 
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-  คาจางทําปฏิทินเน่ืองในโอกาสตาง ๆ 
-  คาจัดจางทําวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ อบต. 
-  อ่ืน ๆ 

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (110)  งานบริหารท่ัวไป 
(111) 

          1.3.9  ประเภท  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย  ตั้งไว    100,000.-  บาท 
           -  เพื่อจายเปน    -  คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ  เชน  รถกระบะ  รถตูปรับอากาศ   

            รถกระเชาไฟฟา   เครื่องพิมพดีด  ฯลฯ 
         -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและส่ิงกอสราง 
         -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน ๆ  เชน  วัสดุตาง ๆ  

             ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110)  งานบริหารทั่วไป 
(111)  

          1.3.10  ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว  2,241,000.-  บาท 
              -  เพื่อจายเปน   -  คารับรองในการตอนรับบคุคลหรือคณะบุคคล ต้ังไว  20,000.-  
บาท 

           -  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ   
              คณะอนุกรรมการ ท่ีไดรับแตงต้ังตามกฎหมาย ต้ังไว  20,000.-  

บาท 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (110)  งานบริหารท่ัวไป 

(111) 
            -  คาใชจายในการเตรียมการรับเสด็จและการจัดทําโครงการ 

    ตามแนวพระราชเสาวนียตาง ๆ            ต้ังไว    100,000.-  
บาท 

  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ (260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (263) 

-  คาใชจายในการจัดทําโครงการเพ่ือนตางวัยหวงใยผูแกชรา 
   ต้ังไว    100,000.-  บาท 
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ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (230) 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (232) 

-  คาใชจายในการจัดทําโครงการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 
   ต้ังไว    80,000.-  บาท 

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (250) งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (252) 

-  คาใชจายในการจัดทําโครงการตาดีกาสัมพันธ ครั้งที่ 2  ประจําป  2551 
   ต้ังไว    250,000.-  บาท 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210) งานศึกษา
ไมกําหนดระดับ (214) 

-  คาใชจายในการจัดทําโครงการฝกอบรมความรูดานคอมพิวเตอรแกเยาวชน 
   ต้ังไว    50,000.-   บาท 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210)  งานศึกษา
ไมกําหนดระดับ (214) 

-  คาใชจายโครงการอบรมความรูงานโภชนาการแมและเด็กแรกเกิด 
   ต้ังไว    40,000.-  บาท 

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (220)  งานโรงพยาบาล (222) 
-  คาใชจายในการจัดทําโครงการอบรมประชาชนในทองถิ่นใหมีความรูความ

เขาใจ 
   เกี่ยวกับประชาธิปไตย  และการมีสวนรวมของประชาชนในองคกร

ปกครอง 
   สวนทองถิ่น  ต้ังไว     30,000.-  บาท 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน (250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (252) 

-  คาใชจายในการจัดทําโครงการ อบต. เคลื่อนท่ี (อบต.พบประชาชน)   
   ประจําป  2550   ต้ังไว     20,000.-  บาท 

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (250)  งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (252) 
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-  คาใชจายในการสนับสนุนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ  
   ต้ังไว     300,000.-  บาท 

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (230)  งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห (232) 

-  คาใชจายในโครงการกอสรางศาลาเคลื่อนที่ท่ีใชในกูโบร  
   ต้ังไว    105,000.- บาท 

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
(260) 
งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น (263) 

-  คาใชจายในการจัดทําโครงการอบรมการใชวิทยุส่ือสารใหกับอาสาสมัคร 
   ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ประจําป 2551 ต้ังไว     30,000.-  บาท 

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (120)  งาน
ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (123) 

-  คาใชจายในการสนับสนุนวัสดุการเรียนการสอนใหแกโรงเรียนตาดีกา 
   ต้ังไว     35,000.-  บาท 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210)  งาน
ศึกษาไมกําหนดระดับ (214) 

-  คาใชจายในการสนับสนุนโครงการอบรมความรูดานจริยธรรม  
   (เขาคายจริยธรรม)     ต้ังไว     120,000.-  บาท 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน (250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (252)   

-  คาใชจายในการสนับสนุนโครงการสงเสริมยกยองเชิดชูภูมิปญญาชุมชน 
   ต้ังไว     50,000.-  บาท 

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (250)  งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (252)   

-  คาใชจายในการดําเนินการจัดทําโครงการศูนยการศึกษาเทคโนโลยี 
    อินเตอรเน็ตตําบลกะลุวอ   
   มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. คอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ  จํานวน  10  เครื่อง 
2. ระบบเครือขายไรสายสําหรับคอมพิวเตอร จํานวน  10 ชุด   
3. ระบบไฟฟาและไฟฟาสํารองสําหรับคอมพิวเตอร จํานวน  10 ชุด   
4. เกาอ้ีและโตะสําหรับวางคอมพิวเตอร  จํานวน  10  ชุด 
5. Projecter  และ  Laser  Printer  จํานวน  1  เครื่อง 

   ต้ังไว     516,000.-  บาท 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน (250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (252)   
 

-  คาใชจายในโครงการอบรมกลุมเฝาระวังอนุรักษส่ิงแวดลอม 
   (อาสาสมัครดับไฟปา)  ประจําป  2551  ต้ังไว     35,000.-  บาท 

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (250)  งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (252) 

-  คาใชจายในโครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) 
   ประจําป  2551     ต้ังไว    100,000.-  บาท 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (120)  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (123) 

-  คาใชจายในการจัดทําโครงการอบรมความรูดานจริยธรรมแกเยาวชนและ 
   ประชาชนในตําบลกะลุวอ (การสอนกีตารบในมัสยิด) 
   ต้ังไว  70,000.-  บาท 

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (250)  งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (252) 

-  คาใชจายในการจัดทําโครงการสอนจริยธรรม (อัลกุรอาน) และอบรมครู
สอน 

   ตาดีกา (กีรออาตี) ในเขตตําบลกะลุวอ 
   ต้ังไว  50,000.-  บาท 
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ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (250)  งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (252) 

-  คาใชจายในการจัดทําโครงการสงเคราะหวัสดุฌาปนกิจศพใหกับผูยากจน  
เชน 

  เครื่องเบิกทางสําหรับผูเสียชีวิตที่นับถือศาสนาพุทธ  และผาขาว รม จาน ผา
ลีปะ 

  ฯลฯ  สําหรับผูเสียชีวิตท่ีนับถือศาสนาอิสลาม     ต้ังไว 120,000.-  บาท 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (250)  งาน

สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (252) 

 1.3.11  ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 
             ตั้งไว 120,000.-  บาท 
             -  เพื่อจายเปน 
   -  คาใชจายในการเตรียมการรับเสด็จ     

-  คาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปนคาเบ้ียเลี้ยง  คาพาหนะ ฯลฯ  
           -  คาของขวัญ  และของรางวัลหรือเงินรางวัล  

              -  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม 
              -  คาใชจายในการเลือกต้ังสําหรับเลือกต้ังทั่วไป  เลือกต้ังซอมสมาชิกสภา 
อบต. 
              -  คาสินไหมทดแทนตาม  พรบ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 
             ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110)  งานบริหารท่ัวไป 
(111) 

 คาวัสด ุ  480,000.-   บาท 
          1.3.12  ประเภท  คาวัสดุสํานักงาน     ตั้งไว  50,000.-  บาท 
             -  เพ่ือจายเปน    -  คาซ้ือกระดาษ  หมึก  ปากกา  ดินสอ  ไมบรรทัด  ยางลบ  เปก  เข็ม
หมุด 
                  เทปพีวีซีแบบใส  กระดาษคารบอน  กระดาษไข  น้ํายาลบไข  กาว   
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                  ลวดเย็บกระดาษ   แฟม  ซอง  ธงชาติ  สมุดบัญชี  สมุดประวัติ
ขาราชการ   
                  แบบพิมพ  ตรายาง  นํ้าดื่ม  ฯลฯ 
          ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(110) งานบริหารท่ัวไป (111) 
 1.3.13  ประเภท  คาวัสดุคอมพิวเตอร    ตั้งไว  100,000.-  บาท 
             -  เพ่ือจายเปน    -  คาซ้ือตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ  ตลับหมึกพิมพคอมพิวเตอร 
                                        สําหรับเคร่ืองพิมพแบบหัวเข็ม  DISK  โปรแกรมตาง ๆ  ฯลฯ 
            ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(110) งานบริหารทั่วไป (111) 
          1.3.14  ประเภท  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร   ตั้งไว 40,000.-  บาท 
             -  เพื่อจายเปน    -  คาซ้ือกระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี  ฟลม  ฯลฯ 
            ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(110) งานบริหารทั่วไป (111) 
          1.3.15  ประเภท  คาวัสดุไฟฟา       ตั้งไว  50,000.-  บาท 
             -  เพื่อจายเปน    -  คาวัสดุอุปกรณไฟฟา  สําหรับใชภายในอาคารท่ีทําการ หรืออาคาร
สถานท่ีใน 
              ความควบคุมดูแลของ  อบต.  เชน  หลอดไฟ  บัลลารด  สตารทเตอร  
ฯลฯ   
            ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(110) งานบริหารทั่วไป (111) 
          1.3.16  ประเภท  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น    ตั้งไว 200,000.-  บาท  
             -  เพื่อจายเปน    -  คาวสัดุเช้ือเพลิงและหลอลื่นท่ีใชในการปฏิบัติราชการ อบต.  
                                           เชน  น้ํามันดีเซล  นํ้ามันเบนซิล  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  
             ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(110) งานบริหารทั่วไป (111) 
          1.3.17  ประเภท  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง    ตั้งไว   20,000.-  บาท  
                          -  เพื่อจายเปนคาซ้ือส่ิงของตางๆ เชน ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ 
              ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(110) งานบริหารทั่วไป (111) 
          1.3.18  ประเภท  คาวัสดุงานบานงานครัว     ตั้งไว   20,000.-  บาท  
                          -  เพื่อจายเปนคาซ้ือส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ  เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ 
              ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(110) งานบริหารทั่วไป (111) 
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       1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว 231,000.-  บาท  แยกเปน 
          1.4.1  ประเภท  คาไฟฟา      ตั้งไว 150,000.-  บาท 
            -  เพ่ือจายเปน    -  คาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 

           -  คาไฟฟาท่ีสาธารณะหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และคาไฟฟาสวนที่ 
อบต. 
                           รับผิดชอบ 

         ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(110) งานบริหารทั่วไป 
(111) 
          1.4.2  ประเภท  คาไปรษณีย  ดวงตราไปรษณีย   ตั้งไว 30,000.-  บาท 
            -  เพ่ือจายเปน  คาไปรษณีย  คาซ้ือดวงตราไปรษณีย 
               ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(110) งานบริหารท่ัวไป 
(111) 
          1.4.3  ประเภท  คาบริการดานโทรคมนาคม   ตั้งไว 36,000.-  บาท 
            -  เพ่ือจายเปน  คาบริการ IPSTAR –Sat Corporat 200 สําหรับ internet  ตําบล 
               ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(110) งานบริหารท่ัวไป 
(111) 
          1.4.4  ประเภท  คาโทรศัพท       ตั้งไว 15,000.-  บาท 
            -  เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล   
                            ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(110) งานบริหารทั่วไป 
(111) 

       1.5  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว รวม 318,000.-  บาท แยกเปน 
1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรม อันเปนสาธารณะ

ประโยชน 
(1) อุดหนุนโครงการจัดงานวันเมาลิดประจําป  ฮิจเราะหศักราช ท่ี  1429  ใหแก

จังหวัดนราธิวาสต้ังไว    10,000.-  บาท   
     -  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเมาลิด  ประจําปของจังหวัดนราธิวาส          
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                  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนนัทนาการ
(260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น(263) 

(2) อุดหนุนโครงการงานฟนฟูประเพณี  และวัฒนธรรมทองถิ่น   
ใหแก  ท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองนราธิวาส    ต้ังไว  20,000.- บาท   

         -  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการงานฟนฟูประเพณี  และวัฒนธรรมทองถิ่น   
                       ประจําป  2551  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม
และนันทนาการ(260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น(263) 

 
 
 
(3) อุดหนุนโครงการแขงขันเรือกอและ  เรือยาว  และเรือยอกอง  หนาพระที่นั่ง 

ใหแก  ท่ีทําการปกครองจังหวัดนราธิวาส ต้ังไว    3,000.-  บาท   
           -  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการแขงขันเรือกอและ  เรือยาว  และเรือยอกอง   

           หนาพระที่น่ัง  ประจําป  2551   
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม

และนันทนาการ(260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น(263) 
(4) อุดหนุนกิจการดานประเพณีการแหนาค  การแหเทียนพรรษา   

ใหแก  คณะกรรมการหมูบาน  บานกําแพง    ต้ังไว 20,000.- บาท   
         -  เพื่อจายเปนคาจัดซ้ืออุปกรณ  และคาเตรียมงานดานตาง ๆ  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม
และนันทนาการ(260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น(263) 

 (5)  อุดหนุนมัสยิดเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาในโรงเรียนตาดีกา 
ดังนี้   

1.  มัสยิดบานยาบี     ตาดีกาบานยาบี  ม.1  บานยาบี จํ านวน   7 ,000 . - 
บาท 

2.  มัสยิดบานบาโงแคและ   ตาดีกาบาโงแคและ       ม.1  บานยาบี จํ านวน   7 ,000 . - 
บาท 
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3.  มัสยิดกือแนะ  ตาดีกานูรูลอามีน      ม.3  บานกือแนะ จํ านวน   7 ,000 . - 

บาท 
4.  มัสยิดดารีลคอยรียะห ตาดีกาดารุลคอยรียะห ม.3  บานบาโย จํ านวน   7 ,000 . - 

บาท 
5.  มัสยิดดารุสนาอิม ตาดีการอฎฎอตุลดีนียะห ม.4  บานกูแบสาลอ     จํานวน  7,000.- 

บาท 
6.  มัสยิดมุสตากาเร็ม ตาดีกามุสตากาเร็ม       ม.5  บานจาเราะสะโต จํานวน  7,000.- 

บาท 
7.  มัสยิดดารุลสลาม ตาดีกาดารุลสลาม       ม.6  บานโคกศิลา จํ านวน   7 ,000 . - 

บาท 
8.  มัสยิดปอเนาะโคกศิลา ตาดีกาปอเนาะโคกศิลา ม.6  บานโคกศิลา จํ านวน   7 ,000 . - 
บาท 
9.  มัสยิดนูรูลอิสลาม ตาดีกานูรุดดีน  ม.7  บานรอตันบาตู  จํานวน  7,000.- 

บาท 
10. มัสยิดกามูแร  ตาดีกากามูแร                    ม.8  บานกาโมแร   จํานวน   7,000.- 

บาท 

      เพื่ออุดหนุนกิจการการศึกษาแกเด็กโรงเรียนตาดีกา  ในเขตตําบลกะลุวอ    
      ต้ังไว   รวม  70,000.- บาท   

                    - เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษา 
                       ใหกับโรงเรียนตาดีกา   

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210) งานศึกษา
ไมกําหนดระดับ (214) 

 
 
 

 
 

(6)  อุดหนุนโครงการสงเสริมกลุมอาชีพ  ใหแกประชาชนในเขตตําบลกะลุวอ   
                    ต้ังไว  รวม  80,000.-  บาท   
                    - เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมอาชีพของกลุมอาชีพ  ในตําบลกะลุวอ    
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ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน (250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(252) 

 (7)  อุดหนุนมัสยิดในเขตตําบลกะลุวอในการจัดงานเมาลิดประจําป  ใหแก 
       คณะกรรมการมัสยิดในตําบล     ต้ังไว 30,000.-  บาท 
      -  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานเมาลิดประจําป ของมัสยิดในตําบล 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ (260)   งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น(263) 
(8)  อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลโคกเคียน   ต้ังไว 30,000.-  บาท 
      -  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย
รวม 
         ขอมูลขาวสาร  การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลโคกเคียน 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) 

งานบริหารทั่วไป (111) 
(9)  อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองนราธิวาส      ต้ังไว   30,000.- บาท   

         -  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนการจัดเก็บขอมูล  จปฐ  ประจําป  
2550   

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล     ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง 
ของชุมชน (250)  งานบริหารท่ัวไป(251) 

(10)  อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาประเพณี อบต.  อําเภอเมืองนราธิวาส  ใหแก อบต.
ลาํภู 

                                      ต้ังไว   25,000.- บาท   
         -  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดของ อบต.   
                        ในเขตอําเภอเมืองนราธิวาส   

ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (260)  
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  (263) 
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2.  รายจายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว รวม 6,780.-  บาท 
 2.1.1  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง  ตั้งไว   6,780.-  บาท 
           (1)  คาจัดซ้ือโตะ และเกาอ้ีทํางาน  ระดับ 3-6   ต้ังไว  6,780.- บาท 
  -  เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือโตะ และเกาอี้  ระดับ 3-6  จํานวน  2  ชุด 
  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (110)   
งานบริหารท่ัวไป (111) 

3.  หมวดรายจายอื่น  ตั้งไว  รวม 741,500.-  บาท 
 3.1.1  ประเภท  คาจางเหมาติดตั้งโทรศัพทระบบสํานักงานเรียกเลขหมายภายใน 
          ตั้งไว   99,500.-  บาท 
  -  เพื่อจายเปนคาจางเหมาติดต้ังโทรศัพทพื้นฐาน  ระบบสํานักงานเรียกเลขหมาย 
     ภายในไมตํ่ากวา  16  คูสาย 
 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110)  งานบริหาร
ท่ัวไป (111) 

3.1.2  ประเภท  คาเบี้ยยังชีพคนชรา   ตั้งไว   624,000.-  บาท 
 -  เพื่อจายเปนคาเบ้ียยังชีพใหกับคนชรา  ในเขตตําบลกะลุวอ 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (230) งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (232) 

3.1.3  ประเภท  คาเบี้ยยังชีพผูพิการ   ตั้งไว 18,000.-  บาท 
  -  เพื่อจายเปนคาเบ้ียยังชีพใหกับผูพิการ  ในเขตตําบลกะลุวอ 
 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (230) งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (232) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

อําเภอเมืองนราธิวาส    จังหวัดนราธิวาส 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

 หนวยงาน  สวนการคลัง  
…………………………………. 

ตั้งงบประมาณรายจายท้ังส้ิน 1,041,000.-  บาท       แยกเปน 

1.  รายจายประจํา ตั้งไว  รวม 1,041,000.-  บาท     แยกเปน 
       1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว  รวม 791,000.-  บาท      แยกเปน 
 เงินเดือน 
      1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน     ตั้งไว 581,000.-   บาท 
            -  เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน  4  อัตรา 
  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (110)  งานบริหารงานคลัง (113) 
    1.1.2  ประเภท  เงินเพิ่มตาง ๆ         ตั้งไว 210,000.-  บาท   
            -  เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการใหแก  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และผูมีสิทธิ 
               รับเงินสวัสดิการ  จํานวน 5  คน สําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นท่ีพิเศษ 
               และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  
                           (ก.อบต.) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  
               และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(110) งานบริหารงานคลัง(113) 
 
       1.2  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ     ตั้งไว  รวม 250,000.-  บาท   แยกเปน 
 คาตอบแทน 
  1.2.1  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล   ตั้งไว 40,000.-  บาท 
            -  เพื่อจายเปนคาชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล  ผูมีสิทธิเบิก 
  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป (110)  งานบริหารงานคลัง (113) 
 1.2.2  ประเภท  คาเชาซ้ือบาน     ตั้งไว 40,000.-  บาท 
            -  เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล 
  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป (110)  งานบริหารงานคลัง (113) 
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 คาใชสอย 
 1.2.3  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   ตั้งไว 50,000.-  บาท 
            -  เพ่ือจายเปน    -  คาธรรมเนียมลงทะเบียนตาง  ๆ 
             -  คาจางเหมาบริการตาง ๆ  
  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารงานคลงั (113) 
  1.2.4  ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 20,000.-  บาท 
            -  เพ่ือจายเปน    -  คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ  เครื่องพิมพดีด  เครื่องอัดสําเนา 
    รถจักรยานยนต  ตู  โตะ  ฯลฯ 
             -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน  เชน  วัสดุตาง ๆ  
  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110)  งานบริหารงานคลัง (113) 
 1.2.5  ประเภทรายจายเก่ียวกับรับรองและพิธีการ   ตั้งไว 35,000.-  บาท 
            -  เพ่ือจายเปน    -  คาใชจายในพิธีทางศาสนา 
             -  คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 
             -  คาใชจายในการจัดงานนิทรรศการ  ประกวดการแขงขันตาง ๆ  
 ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(110) งานบริหารงานคลัง(113)
 1.2.6  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน 
           ตั้งไว 35,000.-  บาท 
            -  เพ่ือจายเปน    -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   

             คาพาหนะ  คาเชาที่พัก 
 ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (110)  งานบริหารงานคลัง (113) 

 คาวัสดุ 
 1.2.7  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน     ตั้งไว 30,000.-  บาท 
            -  เพ่ือจายเปน    -  คาซ้ือกระดาษ  หมึก  ปากกา  ดินสอ  ไมบรรทัด  ยางลบ  เปก   

             เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส  กระดาษคารบอน  กระดาษไข นํ้ายาลบไข   
    ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติขาราชการ   
    แบบพิมพ  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  ตะแกรงวางเอกสาร  น้ําดื่ม  ฯลฯ 
 ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (110)  งานบริหารงานคลัง (113) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

อําเภอเมืองนราธิวาส    จังหวัดนราธิวาส 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน  สวนโยธา 
…………………………………. 

ตั้งงบประมาณรายจายท้ังส้ิน      2,380,880.-  บาท      แยกเปน 

1.  รายจายประจํา ตั้งไว  รวม 780,880.-  บาท        แยกเปน 
       1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว  รวม 395,880.-  บาท        แยกเปน 
 เงินเดือน 
      1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน     ตั้งไว 323,880.-  บาท 
            -  เพื่อจายเปนคาเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล จํานวน  2  อัตรา 

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (241) 
    1.1.2  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง ๆ         ตั้งไว 72,000.-  บาท   
            -    เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการใหแก  พนักงานสวนตําบล  พนกังานจาง  และผูมีสิทธิรบัเงิน 
   สวัสดิการ  จํานวน 2  คน  สําหรับการปฏบิัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษและเงินเพิ่ม 
   การครองชีพช่ัวคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล (ก.อบต.)  
   เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลกูจางประจําและพนักงานจางของ 
   องคการบริหารสวนตําบลไดรับเงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับเคหะและ
ชุมชน (241) 

       1.2  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว  รวม 385,000.-  บาท        แยกเปน 
 คาตอบแทน 
  1.2.1  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล   ตั้งไว 30,000.-  บาท 
            -  เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลแกพนักงานสวนตําบล  และผูมีสิทธิ 
  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (241) 
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 1.2.2  ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว 30,000.-  บาท 
            -  เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล  และผูมีสิทธิ  
  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (241) 

คาใชสอย 
 1.2.3  ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   ตั้งไว 30,000.-  บาท 
            -  เพื่อจายเปน    -  คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรทางสื่อตาง ๆ  
             -  คาจางเหมาบริการ 
             -  คาธรรมเนียมลงทะเบียนตาง ๆ  
             -  คาลางฟลมและอัดขยายรูป 
             -  คาติดต้ังประปา  
  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (241) 
  1.2.4  ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 200,000.-  บาท 
            -  เพื่อจายเปน    -  คาบํารุงรักษาซอมแซมท่ีดินส่ิงกอสราง  ครุภัณฑตาง ๆ  
             -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน  เชน  วัสดุตาง ๆ  
  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (241) 
  1.2.5  ประเภทรายจายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ   ตั้งไว 20,000.-  บาท 
            -  เพื่อจายเปน    -  คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 
             -  คาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีของตําบล 
  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (241) 
 1.2.6  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 
            ตั้งไว 40,000.-  บาท 
            -  เพื่อจายเปน    -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เชน  คาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ 
    คาเชาที่พัก 
  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (241) 
 



 -48-

 คาวัสด ุ
 1.2.7  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน     ตั้งไว 20,000.-  บาท 
            -  เพื่อจายเปน    -  คาซ้ือกระดาษ  หมึก  ปากกา  ดินสอ  ไมบรรทัด  ยางลบ  เปก  เข็มหมุด 
    เทปพีวีซีแบบใส  กระดาษคารบอน  กระดาษไข  น้ํายาลบไข   
    ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติขาราชการ   
    แบบพิมพ  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  ตะแกรงวางเอกสาร  น้ําดื่ม  ฯลฯ 
  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (241) 

 1.2.8  ประเภทคาวัสดุกอสราง     ตั้งไว 15,000.-  บาท 
            -  เพื่อจายเปน    -  คาใชจายในการซ้ือไมตาง ๆ  สีทินเนอร  แปรงทาสี  พูกัน  ปูนซีเมนต 

ตะปู  คอน  จอบ  แชลง  ฯลฯ 
 ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (241) 
 
2.  รายจายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว รวม 1,600,000.-  บาท 
 2.1  หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดิน  และสิ่งกอสราง  ตั้งไว รวม 1,600,000.-  บาท แยกเปน 

 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  ตั้งไว รวม 1,600,000.-  บาท 

 2.1.1  ประเภทเสียงตามสาย  ตั้งไว รวม 200,000.-  บาท 
   -  คาติดต้ังระบบเสียงตามสาย  หมูที่  2  บานกําแพง  ถนนสายหลักและซอยตาง ๆ  
      ความยาว  3,500  เมตร  ลําโพงฮอนร  30  ตัว  พรอมเครื่องขยายเสียง   
   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด)   เปนเงิน  200,000.- บาท 
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240)  งานไฟฟาถนน (242) 

 2.1.2  ประเภทรางระบายนํ้า  ตั้งไว รวม 200,000.-  บาท 
   -  คากอสรางรางระบายนํ้าตอจากของเดิม  หนาบานผูชวยดอเลาะ หมูที่  5  บานจาเราะสะโต 
      (1)  รางระบายน้ําแบบตัวยู  กวางดานใน  0.60  เมตร  ยาว  70  เมตร  ลึก  0.70  เมตร   
      (2)  รางระบายน้ําแบบตัววี  ฐานกวาง  1  เมตร  ปากรางกวาง  1.80  เมตร  ยาว  15  เมตร   
   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด)   เปนเงิน  200,000.- บาท 
  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240)  งานไฟฟาถนน (242) 
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 2.1.3  ประเภทถนน   ตั้งไว รวม 400,000.-  บาท 
   -  คาถมดินในบริเวณกูโบร  หมูที่  4  บานกูแบสาลอ  กวาง  36  เมตร   
      ยาว  50  เมตร  สูง  0.70  เมตร 
   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด)  เปนเงิน  195,000.- บาท 
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240)  งานไฟฟาถนน (242) 

   -  คาปรับปรุงถนนสายในหมูบาน  หมูที่  6  บานโคกศิลา  ยาว  640  เมตร  กวาง  3.50  เมตร 
      โดยปรับระดับดวยดินถมหนา  0.15  เมตร  และหินคลุกหนา  0.15  เมตร   
   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด)   เปนเงิน  205,000.- บาท 
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240)  งานไฟฟาถนน (242) 
 
 2.1.4  ประเภทหองนํ้าสาธารณะ  ตั้งไว รวม 400,000.-  บาท 
   -  (1)  คากอสรางหองนํ้า และหองอาบน้ํา  กวาง  1.80  เมตร  ยาว  3.90  เมตร   
            บริเวณกูโบร  หมูที่  7  บานรอตันบาตู 
      (2)  คากอสรางรั้วคอนกรีตรอบบริเวณหองน้ํา ความยาว 24.40 เมตร  สูง 1.50  เมตร   
            บริเวณกูโบร  หมูที่  7  บานรอตันบาตู 
      (3)  คาฝงทอระบายน้ํา คศล. ∅ 0.60 เมตร  จํานวน 6 ทอน ทางเขากูโบร  หมูที่ 7 บานรอตันบาตู 
   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด)   เปนเงิน  200,000.- บาท 
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240)  งานไฟฟาถนน (242) 

   -  (1)  คากอสรางหองนํ้าและหองอาบน้ํา  กวาง  1.80  เมตร  ยาว  2.70  เมตร 
            บริเวณกูโบร  หมูที่  3  บานกาแนะ 
      (2)  คากอสรางท่ีวางถังเก็บน้ํา  พรอมถังเก็บน้ําความจุ  2,000  ลิตร  บริเวณมัสยิด 
            หมูที่  3  บานบาโย 
   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด)   เปนเงิน  200,000.- บาท 
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240)  งานไฟฟาถนน (242) 
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 2.1.5  ประเภทรั้ว   ตั้งไว รวม 200,000.-  บาท 
   -  คากอสรางรั้วมัสยิด  หมูท่ี 1  บานบาโงแคและ  ความยาว  90  เมตร  สูง  1.50  เมตร 
      พรอมเขียนปายช่ือมัสยิด    
   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด)   เปนเงิน  200,000.- บาท 
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240)  งานไฟฟาถนน (242) 
 
 2.1.6  ประเภทอาคารตาง ๆ   ตั้งไว รวม 200,000.-  บาท 
   -  คากอสรางอาคารเรียนตาดีกา  หมูท่ี 8  บานกาโมแร  กวาง  6  เมตร  ยาว  24  เมตร 
   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด)   เปนเงิน  200,000.- บาท 
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240)  งานไฟฟาถนน (242) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 
อําเภอเมืองนราธิวาส    จังหวัดนราธิวาส 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สวนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และการกีฬา 

…………………………………. 

ตั้งงบประมาณรายจายท้ังส้ิน 4,978,642.-  บาท     แยกเปน 

1.  รายจายประจํา ตั้งไว  รวม 4,978,642.-  บาท     แยกเปน 
       1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว  รวม 365,000.-  บาท      แยกเปน 
 เงินเดือน 
      1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน     ตั้งไว 125,000.-  บาท 
            -  เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา 
  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(211) 
    1.1.2  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง ๆ         ตั้งไว   240,000.-  บาท   
             -  เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการใหแก  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และผูมีสิทธิรับเงิน
สวัสดิการ 
                จํานวน 5  คน สําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนที่พิเศษและเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว
ตาม 

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงาน                   
สวนตําบลลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราว  

                - ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210)  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (211)  ต้ังไว  40,000.-  บาท 
   - ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210)  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (211)  ต้ังไว  200,000.-  บาท 

       1.2  หมวดคาจางชั่วคราว    ตั้งไว  รวม   310,000.-  บาท     แยกเปน 
         1.2.1  ประเภท  เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง ตั้งไว   310,000.-  บาท   
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          -   เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป      จํานวน  4  อัตรา   

และเงินสมทบการปรับอัตราคาจางแกพนักงานจาง      จํานวน  4  อัตรา   
              ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210)  งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (211) 
1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ     ตั้งไว  รวม 1,943,642.-  บาท   แยกเปน 

 คาตอบแทน 30,000.-  บาท 
  1.3.1  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล   ตั้งไว 30,000.-  บาท 
            -  เพื่อจายเปนคาชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล  ผูมีสิทธิเบิก 
  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (211) 

คาใชสอย 675,000.-  บาท 
 1.3.2  ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   ตั้งไว 30,000.-  บาท 
            -  เพื่อจายเปน    -  คาธรรมเนียมลงทะเบียนตาง ๆ  
             -  คาจางเหมาบริการตาง  ๆ 
  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(211) 
 1.3.3  ประเภทรายจายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ   ตั้งไว 610,000.-  บาท 
            -  เพื่อจายเปน    -  คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนาและคาใชจายในการจัดงาน 
     นิทรรศการ  ประกวดการแขงขันตาง ๆ  ต้ังไว 20,000.- บาท 
  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(211) 
    -  คาใชจายในการจัดงานพิธีทางศาสนา  และประเพณีตาง ๆ เชน 
       ประเพณีรดน้ําดําหัวผูใหญ  พิธีเขาสุนัตหมู  รับเจาเขาเมือง   
       กวนอาซูรอ  ลอยกระทง  ฯลฯ  ต้ังไว   300,000.- บาท 
  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (260)   
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (263) 
    -  คาใชจายในการแขงขันกีฬานักเรียน   เยาวชน  
       และประชาชน    ต้ังไว  110,000.-  บาท 
  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (260)   
งานกีฬาและนันทนาการ (262) 
    -  คาใชจายในการจัดทําโครงการ “หนึ่งหองเรียน  หนึ่งหมูบาน” 
       ต้ังไว  180,000.-  บาท 
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    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210)  งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (212) 
  
 
1.3.4  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 

           ตั้งไว 35,000.-  บาท 
            - เพื่อจายเปน   -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก 
  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(211) 

 คาวัสดุ  1,238,642.-  บาท 
 1.3.5  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน     ตั้งไว 30,000.-  บาท 
            -  เพื่อจายเปน    -  คาซ้ือกระดาษ  หมึก  ปากกา  ดินสอ  ไมบรรทัด  ยางลบ  เปก  เข็มหมุด 
    เทปพีวีซีแบบใส  กระดาษคารบอน  กระดาษไข  น้ํายาลบไข   
    ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติขาราชการ   
    แบบพิมพ  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  ตะแกรงวางเอกสาร  น้ําดื่ม  ฯลฯ 
  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(211) 

1.3.6  ประเภทคาวัสดุอาหารเสริมนม    ตั้งไว 1,193,000.-  บาท 
            -  เพื่อจายเปน    -  คาจัดซ้ืออาหารเสริมนมใหกับโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต 
                                                          ตําบลกะลุวอ 
    โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
    1. โรงเรียนบานยาบี   ต้ังไว  166,320.-  บาท 
    2. โรงเรียนวัดกําแพง   ต้ังไว    84,480.-  บาท 
    3. โรงเรียนบานกาแนะ   ต้ังไว  225,720.-  บาท 
    4. โรงเรียนบานกูแบสาลอ  ต้ังไว  220,440.-  บาท 
    5. โรงเรียนบานโคกศิลา   ต้ังไว  203,280.-  บาท 
    6. โรงเรียนบานไรพญา   ต้ังไว  182,160.-  บาท 
                    รวม    1,082,400.-  บาท 
    ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรอตันบาตู ต้ังไว    71,400.-  บาท 
    2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกูแบสาลอ ต้ังไว    39,200.-  บาท 
                     รวม      110,600.-  บาท 
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210)  งานระดับกอน

วัยเรียนและประถมศึกษา (212) 
 
 

1.3.7  ประเภทคาวัสดุการศึกษา     ตั้งไว 15,405.-  บาท 
            -  เพื่อจายเปน    -  คาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุการศึกษาใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้ 
    1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรอตันบาตู ต้ังไว       9,945.-  บาท 
    2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกูแบสาลอ ต้ังไว       5,460.-  บาท 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210)  งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา  (212) 

1.3.8  ประเภทคาวัสดุพาหนะและขนสง    ตั้งไว 237.-  บาท 
            -  เพื่อจายเปน    -  คาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดังน้ี 
    1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรอตันบาตู ต้ังไว      153.-  บาท 
    2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกูแบสาลอ ต้ังไว        84.-  บาท 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210)  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (211) 

1.4  หมวดเงินอุดหนุน     ตั้งไวรวม  2,360,000.-  บาท 
1.4.1  ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชน  อันเปนสาธารณะประโยชน 

            ตั้งไว 2,360,000.-  บาท 
            (1)  อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลกะลุวอ 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
   1. โรงเรียนบานยาบี   ตั้งไว  306,000.-  บาท 
   2. โรงเรียนวัดกําแพง   ตั้งไว  172,000.-  บาท 
   3. โรงเรียนบานกาแนะ   ตั้งไว  474,000.-  บาท 
   4. โรงเรียนบานกูแบสาลอ  ตั้งไว  452,000.-  บาท 
   5. โรงเรียนบานโคกศิลา   ตั้งไว  408,000.-  บาท 
   6. โรงเรียนบานไรพญา   ตั้งไว  390,000.-  บาท 
                 รวม      2,202,000.-  บาท 
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรอตันบาตู ตั้งไว   102,000.-  บาท 
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   2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกูแบสาลอ ตั้งไว     56,000.-  บาท 
                 รวม          158,000.-  บาท 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210)  งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา  (212) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

อําเภอเมืองนราธิวาส    จังหวัดนราธิวาส 
รายจาย  งบกลาง 

…………………………………. 

รายจายงบกลาง   ตั้งไว  รวม     658,058.-   บาท   แยกเปน 

1.  ประเภท  รายจายตามขอผูกพัน     ตั้งไว     175,633.-   บาท     แยกเปน 
1.1  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  (กบท.)     ตั้งไว        90,633.-  บาท 

                 -  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (410)  งบกลาง (411) 
1.2  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม          ตั้งไว        85,000.-  บาท 

                -  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (410)  งบกลาง (411) 

2.  ประเภท  รายจายตามขอผูกพันการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ตั้งไว      339,000.-  บาท 
     -  เพื่อใชจายในการศึกษาปริญญาโทของคณะผูบริหารและสมาชิกสภา อบต. 
           -  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (410)  งบกลาง (411) 

3.  ประเภท  เงินสํารองจาย    ตั้งไว 143,425.-  บาท  
      -  เพื่อใชจายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และเหตุการณท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนา 
           -  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (410)  งบกลาง (411) ตั้งไว  134,347.- บาท 
 -  ตังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (410)  งบกลาง (411) 
    ต้ังไว   9,078.- บาท 
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