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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 

 

 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
 

บดัน้ี  ถึงเวลำท่ีผูบ้ริหำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ  จะไดเ้สนอร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีต่อสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละอีกคร้ังหน่ึง  ฉะนั้น ในโอกำสน้ีผูบ้ริหำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
ลำโละ   จึงขอแถลงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกสภำทุกท่ำนไดท้รำบถึงสถำนะกำรคลงั   ตลอดจนหลกักำรและ
แนวนโยบำยกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563   ดงัต่อไปน้ี 
 

1.   สถานะการคลงั 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ ไดป้ระมำณกำรรำยรับไวท้ั้งส้ิน  จ  ำนวน

52,686,349.- บำท ซ่ึงได้ประมำณกำรรำยรับจำกเงินรำยได้  จ  ำนวน 19,150,000.- บำท จำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  
จ ำนวน  33,536,349.- บำท  โดยในส่วนของรำยไดท่ี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจดัเก็บเองจะปรับปรุงกำรจดัเก็บให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึน ส ำหรับงบประมำณรำยจ่ำยไดก้ ำหนดวงเงินรำยจ่ำยไวท้ั้งส้ินจ ำนวน 52,686,349.- บำท  ซ่ึง
คำดวำ่จะสำมำรถไปจดัท ำบริกำรสำธำรณะดำ้นต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพยิง่ข้ึน  กำรจดัท ำงบประมำณขององคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลลำโละเป็นกำรจดัท ำงบประมำณแบบสมดุล (รำยรับเท่ำกบัรำยจ่ำย) 
2.   การบริหารงบประมาณในปีทีผ่่านมาและปีปัจจุบัน 

ในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ แม้ว่ำรำยรับขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละจะมีจ ำนวนจ ำกัดเม่ือ
เปรียบเทียบกบัภำรกิจต่ำงๆ ท่ีจะตอ้งด ำเนินกำรเพื่อบริกำรให้แก่ประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยก็ตำมแต่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละก็สำมำรถด ำเนินกิจกำรตำมท่ีไดต้ั้งงบประมำณรำยจ่ำยไวค้รบถ้วนเกือบทุก
รำยกำร 
2.1รายรับปีงบประมาณ  2563  ประมาณการไว้  รวมทั้งส้ิน 52,686,349.- บาท 
 

 

รายรับ 
รับจริง 
ปี  2561 

ประมาณการ 
ปี  2562 

ประมาณการ 
ปี  2563 

 

หมายเหตุ 

รายได้จัดเกบ็ 442,315.20 394,000 458,400  

1.  หมวดภาษีอากร 115,395.88 92,000 115,400  

1.1  ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี 64,414 64,000 64,400  
1.2  ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 50,981.88 28,000 51,000  
1.3  ภำษีป้ำย - - -  
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รายรับ 
รับจริง 
ปี  2561 

ประมาณการ 
ปี  2562 

ประมาณการ 
ปี  2563 

 

หมายเหตุ 

2.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต   52,464 1,000 2,000  
2.1  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตอ่ืน  ๆ 10,664 300 1,000  
2.2  ค่าปรับผดิสัญญาและค่าปรับอ่ืนๆ 40,000 - -  
2.3  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ 950 300 500  
2.4  ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ 850 400 500  

     

3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 274,355.32 300,000 270,000  
3.1  ค่าดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 274,355.32 300,000 270,000  
     

4.  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 100 1,000 71,000  
4.1  ค่าขายแบบแปลน - - -  
4.2  รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ 100 1,000 71,000  
     

รายได้ที่รัฐบาลจัดเกบ็แล้วจัดสรรให้แก่ อปท.     

5.  หมวดภาษีจัดสรร 22,107,446.91 18,085,300 18,691,600  
5.1  ภาษีสุรา - 2,130,000 -  
5.2  ภาษีสรรพสามิต 7,924,015.89 4,523,000 6,854,300  
5.3  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  1/9 3,788,020.80 3,225,000 3,425,000  
5.4  ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ตาม พรบ. กระจายอ านาจฯ) 10,236,752.30 8,100,000 8,305,000  
5.5  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 61,713.79 45,000 45,000  
5.6  ค่าภาคหลวงแร่ 90,669.48 55,000 58,900  
5.7  คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

5,050 2,300 2,300  

5.8  ค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เล่ือน 47.31 4,000 100  
5.9  เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยอุทยาน            1,177.34 1,000 1,000  

 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่ อปท,     
6.  หมวดเงินอุดหนุน 30,218,955 32,694,561 33,536,349  
6.1  เงินอุดหนุนทัว่ไป 30,218,955 32,694,561 33,536,349  
     

รวมเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 22,549,762.11 18,479,300 19,150,000  

รวมเงินรายได้กบัเงินอุดหนุน 52,768,717.11 51,173,861 52,686,349  
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2.2   รายจ่ายตามแผนงาน 
 

ด้าน/แผนงาน 
จ่ายจริง 
ปี  2561 

งบประมาณ 
ปี  2562 

งบประมาณ 
ปี  2563 

 

หมายเหตุ 

ด้านบริหารทัว่ไป     
1.  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,071,546.55 14,875,172 16,740,640  
2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 203,148 200,000 898,000  
     

ด้านบริการชุมชนและสังคม     
1.  แผนงานการศึกษา 11,313,998.86 12,105,948 10,913,865  
2.  แผนงานสาธารณสุข 12,029 167,500 100,000  
3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ - -   
4.  แผนงานเคหะและชุมชน 3,538,525.63 7,185,104 3,521,200  
5.  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 296,690 550,000 1,040,000  
6.  แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 826,770 1,090,000 1,090,000  
     

ด้านการเศรษฐกจิ     
1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,620,492 4,345,000 6,822,000  

2.  แผนงานการเกษตร - 20,000 20,000  
     

ด้านการด าเนินงานอื่น     
1.  แผนงานงบกลาง 9,511,637 10,635,137 11,540,644  
     
     

 

รวมรายจ่ายตามแผนงานทั้งส้ิน 
 

43,394,837.04 51,173,861 52,686,349 
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2.3   รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 
 

หมวด 
จ่ายจริง 
ปี  2561 

งบประมาณ 
ปี  2562 

งบประมาณ 
ปี  2563 

 

หมายเหตุ 

1.  รำยจ่ำยงบกลำง 9,362,727 10,635,127 11,540,644  

2.  หมวดเงินเดือนและค่ำจำ้งประจ ำ 7,024,664 8,124,988 8,160,160  
3.  หมวดค่ำจำ้งชัว่ครำว 3,154,504 2,985,900 3,192,420  
4.  หมวดค่ำตอบแทน ใชส้อย และวสัดุ 9,860,758.47 14,064,731 15,618,725  
5.  หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 303,387.94 640,000 640,000  
6.  หมวดเงินอุดหนุน 4,269,000 3,827,500 3,541,000  
7.  หมวดรำยจ่ำยอ่ืน 94,648 429,000 200,000  
8. หมวดค่ำครุภณัฑ ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้ำง 9,324,971.63 10,466,605 9,793,400  
     

 

รวมรายจ่ายตามหมวดรายจ่ายทั้งส้ิน 
 

43,394,837.04 51,173,861 52,686,349 
 

 

2.4   รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ   เงินกู้   เงินจ่ายขาดเงินสะสม   (รำยจ่ำยท่ีไม่น ำไปตั้งงบประมำณ) 
 

จ่ายจาก 
 

 

รายการ 
ปี  2561 

(เป็นเงิน/บำท) 
ปี  2562 

(เป็นเงิน/บำท) 

1.   เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ  6,842,908  
    
    
    
2.   เงินจ่ายขาดเงินสะสม    
    
    
    

รวมทั้งส้ิน   

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
อ าเภอรือเสาะ   จงัหวดันราธิวาส 

 

 

หลกัการ 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปทั้งส้ิน  ยอดรวม   52,686,349   บาท 
 

แยกรายละเอยีดตามแผนงานได้ดังนี.้. 
 

ก.   ด้านบริหารทัว่ไป 

         1.   แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   ยอดรวม  16,740,640  บำท 
         2.   แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน   ยอดรวม       898,000  บำท 
 

ข.   ด้านบริการชุมชนและสังคม 
         1.   แผนงำนกำรศึกษำ   ยอดรวม  10,913,865  บำท 
         2.   แผนงำนสำธำรณสุข   ยอดรวม       100,000  บำท 
         3.   แผนงำนสังคมสงเครำะห์    ยอดรวม              -       บำท 
         4.   แผนงำนเคหะและชุมชน   ยอดรวม    3,521,200  บำท 
         5.   แผนงำนสร้ำงควำมเขม็แขง็ของชุมชน   ยอดรวม    1,040,000  บำท 
         6.   แผนงำนกำรศำสนำ  วฒันธรรม และนนัทนำกำร  ยอดรวม    1,090,000  บำท 
 

ค.   ด้านการเศรษฐกจิ 
         1.   แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   ยอดรวม    6,822,000  บำท 
         2.   แผนงำนกำรเกษตร   ยอดรวม         20,000  บำท 
 

ง.   ด้านการด าเนินการอืน่  
         1.   แผนงำนงบกลำง   ยอดรวม  11,540,644  บำท 
 

เหตุผล 
เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของคณะผูบ้ริหำรท่ีได้วำงแผนไวต้ำมแผนพฒันำทอ้งถ่ินตลอด

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 จึงเสนอร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อสมำชิก
สภำพิจำรณำเห็นชอบต่อไป 
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ข้อบัญญตั ิ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
อ าเภอรือเสาะ   จงัหวดันราธิวาส 

 
 

โดยท่ีเป็นกำรสมควรตั้งขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2563 อำศยัอ ำนำจตำมควำม
ในมำตรำ  87แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. 2537   และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึง  
(ฉบบัท่ี 7)  พ.ศ. 2562  จึงตรำขอ้บญัญติัข้ึนไวโ้ดยควำมเห็นชอบของสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ  และ
โดยอนุมติัของนำยอ ำเภอรือเสำะ   ดงัต่อไปน้ี.. 

ขอ้  1.   ขอ้บญัญติัน้ีเรียกวำ่  ขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 
 ขอ้  2.   ขอ้บญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลำคม   พ.ศ. 2562   เป็นตน้ไป  
 ขอ้  3.   งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563   ใหต้ั้งจ่ำยเป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 
                           52,686,349.- บำท   โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนไดด้งัน้ี.. 
 ขอ้  4.   งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป 
ก.   ด้านบริหารทัว่ไป 

         1.   แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   ยอดรวม  16,740,640  บำท 
         2.   แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน   ยอดรวม       898,000  บำท 
 

ข.   ด้านบริการชุมชนและสังคม 
         1.   แผนงำนกำรศึกษำ   ยอดรวม    10,913,865  บำท 
         2.   แผนงำนสำธำรณสุข   ยอดรวม         100,000  บำท 
         3.   แผนงำนสังคมสงเครำะห์    ยอดรวม                -       บำท 
         4.   แผนงำนเคหะและชุมชน   ยอดรวม      3,521,200  บำท 
         5.   แผนงำนสร้ำงควำมเขม็แขง็ของชุมชน   ยอดรวม      1,040,000  บำท 
         6.   แผนงำนกำรศำสนำ  วฒันธรรม และนนัทนำกำร  ยอดรวม      1,090,000  บำท 
 

ค.   ด้านการเศรษฐกจิ 
         1.   แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   ยอดรวม      6,822,000  บำท 
         2.   แผนงำนกำรเกษตร   ยอดรวม           20,000  บำท 
 

ง.   ด้านการด าเนินการอืน่  
         1.   แผนงำนงบกลำง   ยอดรวม    11,540,644  บำท 
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ทั้งน้ี   ตำมรำยละเอียดปรำกฏในส่วนท่ี  3 
 ขอ้  5.   ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละปฏิบติักำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณท่ีได้รับอนุมติัให้
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย   กำรรับเงิน   กำรเบิกจ่ำยเงิน   กำรฝำกเงิน   กำรเก็บรักษำเงิน และ
กำรตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       
 ขอ้  6.   ใหน้ำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ   มีหนำ้ท่ีรักษำกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้บญัญติัน้ี 
 
 
      (ลงนำม)                     
       (นำยพงศศ์ก์ด์ิ     หมำนละงู) 

                       ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบติัหนำ้ท่ี 
         นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
    
 
 
 
  อนุมติั 
 
 (ลงนำม)                
 (นำยวชิำญ    ชยัเศรษฐสัมพนัธ์ ) 
            นำยอ ำเภอรือเสำะ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ส่วนที่   3 
 

 

รายละเอยีดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 

 

ของ 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
 

อ าเภอรือเสาะ     จังหวดันราธิวาส 

 

 

 

 

~   ประมาณการรายรับ 

~   รายจ่ายตามแผนงาน 

~   รายละเอยีดรายจ่ายตามแผนงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
อ าเภอรือเสาะ   จงัหวดันราธิวาส 

 

 

 

รายได้จดัเกบ็ 
1.   หมวดภาษีอากร     รวม    115,400    บาท  
     1.1   ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี    จ ำนวน  64,400  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริงและผูอ้ยูใ่นข่ำยช ำระภำษี 
1.2   ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน   จ ำนวน  51,000  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
1.3   ภำษีป้ำย     จ ำนวน     -     บำท 
 ค ำช้ีแจง    ไม่ไดป้ระมำณกำรรำยรับตั้งไว ้  เน่ืองจำกในรอบปีท่ีผำ่นมำไม่มีเงินรำยรับ 
 

2.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต    รวม     2,000    บาท   
      2.1  ค่ำธรรมเนียมและใบอนุญำตตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยอุทยำนแห่งชำติ จ ำนวน  1,000  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
      2.2  ค่ำปรับผดิสัญญำ    จ ำนวน       -     บำท 
 ค ำช้ีแจง    ไม่ไดป้ระมำณกำรรำยรับตั้งไว ้  เน่ืองจำกในรอบปีท่ีผำ่นมำไม่มีเงินรำยรับ 
2.3ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย ์  จ ำนวน     500    บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 

2.4  ค่ำธรรมเนียมปิดประกำศ     จ ำนวน    500   บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 

3.   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม   270,000   บาท   
3.1   ค่ำดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร   จ ำนวน   270,000   บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวต้  ่ำกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ  เน่ืองจำกเทียบเคียงจำกรำยรับจริง 
 

4.   หมวดรายได้เบ็ดเตลด็     รวม   71,000   บาท   
4.1   ค่ำขำยแบบแปลน    จ ำนวน   -   บำท 
 ค ำช้ีแจง    ไม่ไดป้ระมำณกำรรำยรับตั้งไว ้  เน่ืองจำกในรอบปีท่ีผำ่นมำไม่มีเงินรำยรับ    
 4.2   รำยไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ    จ ำนวน    71,000   บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวสู้งกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ   เน่ืองจำกเทียบเคียงจำกรำยรับจริง 
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รายได้ที่รัฐบาลจดัเกบ็แล้วจดัสรรให้แก่ อปท. 
5.  หมวดภาษีจัดสรร     รวม  18,691,600   บาท   
      5.1  ภำษีสุรำ      จ ำนวน           -         บำท 
 ค ำช้ีแจง    ไม่ไดป้ระมำณกำรไวเ้น่ืองจำกปีท่ีผำ่นมำไม่มีรำยรับ 
      5.2  ภำษีสรรพสำมิต     จ ำนวน   6,854,300  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
      5.3  ภำษีมูลค่ำเพิ่ม  1/9    จ ำนวน   3,425,000  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
      5.4  ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ตำม พรบ. กระจำยอ ำนำจฯ)  จ ำนวน   8,305,000  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
5.5  ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม     จ ำนวน   45,000  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
5.6  ค่ำภำคหลวงแร่     จ ำนวน   58,900  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
5.7  ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประมวลกฎหมำยท่ีดิน จ ำนวน  2,300  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
5.8  ค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เล่ือน   จ ำนวน   100  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
5.9  เงินท่ีเก็บตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยอุทยำน                         จ ำนวน   1,000  บำท                                                  
 ค ำช้ีแจงประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 

รายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนให้แก่ อปท. 
6.  หมวดเงินอุดหนุนรวม   33,536,349  บาท 
6.1เงินอุดหนุนทัว่ไป     จ ำนวน   33,536,349  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง  ปี  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

รายจ่ายตามหน่วยงาน 

 
 

ของ 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
 

อ าเภอรือเสาะ   จังหวดันราธิวาส 
 

 

 

หน่วยงาน 
~   ส านักงานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
~   กองคลงั 
~   กองช่าง 
~   กองการศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
อ าเภอรือเสาะ   จงัหวดันราธิวาส 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  ส านักงานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งส้ิน        รวม    16,483,823  บาท 
1.รายจ่ายประจ า  ตั้งไว้     รวม   13,595,223   บาท 

1.1   หมวดเงินเดือน  ตั้งไว้     รวม   4,035,844  บาท  แยกเป็น... 
เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)   ตั้งไว้   684,720   บาท 

(1.1.1)  ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก อบต.                ตั้งไว ้  514,080   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนส ำหรับนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล และรองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
(2 อตัรำ)  รวมจ ำนวน  3 อตัรำ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.1.2)  ประเภทค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก อบต.                           ตั้งไว ้  42,120   บำทเพื่อ
จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนส ำหรับนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและรองนำยกองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล  (2  อตัรำ)  รวมจ ำนวน  3  อตัรำ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำร
ทัว่ไป                                                                                                                

(1.1.3)  ประเภทค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก อบต.                                                ตั้งไว ้  42,120   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนส ำหรับนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล และรองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล  (2  อตัรำ)   รวมจ ำนวน  3  อตัรำ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   
งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.1.4)   ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.                                                  ตั้งไว ้  86,400   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนส ำหรับเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้   3,351,124   บาท 
(1.1.5)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน                                                                               ตั้งไว ้ 2,899,124  บำท     

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล  จ  ำนวน   9  อตัรำ   ได้แก่  ปลัด
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล   รองปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  หวัหนำ้ส ำนกังำนปลดั   นกัวเิครำะห์นโยบำยฯ   นกั
ทรัพยำกรบุคคล  เจำ้พนกังำนธุรกำร  นกัพฒันำชุมชน   นิติกร  เจำ้พนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั    ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรทัว่ไป 
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(1.1.6)   ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน         ตั้งไว้    320,000   บาท 

 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                 ตั้งไว ้  270,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏ
ในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 
          -  เงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ  (พ.ส.ร.)                                                                                  ตั้งไว ้   50,000   บำท    
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ  (พ.ส.ร.)  ส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้   ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 
 (1.1.7)   ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง                                                                              ตั้งไว ้  132,000  บำท    
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับ ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  รองปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  และหวัหนำ้
ส ำนกังำนปลดั  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนบริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรทัว่ไป 

 1.2   หมวดค่าจ้างช่ัวคราว                   ตั้งไว้      รวม   886,920  บาท  แยกเป็น… 
(1.2.1)  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง                                                                              ตั้งไว ้  706,140   บำท      

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ  ำนวน  5  อตัรำ   ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.2.2)   ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงานจ้าง         ตั้งไว ้  180,780   บำท 
 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                 ตั้งไว ้  150,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏ
ในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

-  เงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำว       ตั้งไว ้  30,780   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำวส ำหรับพนกังำนจำ้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทัว่ไป  งำนบริหำรงำนทัว่ไป     

 1.3   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย และวสัดุ         ตั้งไว้      รวม  7,803,459   บาท   แยกเป็น.. 
ค่าตอบแทน   ตั้งไว้   2,579,459   บาท 
(1.3.1)   ประเภทเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร                                                                 ตั้งไว ้  100,000   บำท      

เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรส ำหรับผูบ้ริหำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  พนกังำนส่วนต ำบล และผูมี้สิทธิ
เบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบท่ีก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.3.2)   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                       ตั้งไว ้  20,000   บำท               
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล  ลูกจำ้งประจ ำและพนกังำน
จำ้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 
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(1.3.3)   ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.                                                          ตั้งไว ้  1,540,800   บำท                                   

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนใหก้บัประธำนสภำ  รองประธำนสภำ  เลขำนุกำรสภำ และสมำชิกสภำองคก์ำร  
บริหำรส่วนต ำบล   ไดแ้ก่.. 
           -   ค่ำตอบแทนประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล                 ตั้งไว ้ 134,640   บำท     
           -   ค่ำตอบแทนรองประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล                  ตั้งไว ้  110,160   บำท 
           -   ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล                    ตั้งไว ้  86,400   บำท 
           -   ค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  (14  อตัรำ)              ตั้งไว ้  1,209,600   บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 
 (1.3.4)   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.   ตั้งไว ้  470,000  บำท  แยกเป็น... 
 -  ค่ำตอบแทนส ำหรับผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่อปท.   ตั้งไว ้ 100,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนส ำหรับผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงงำนก่อสร้ำง  เป็นต้น  ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป           
งำนบริหำรทัว่ไป 
 -  ค่ำตอบแทนส ำหรับผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่อปท.     ตั้งไว ้ 70,000   บำท 
ค่ำใชจ่้ำยเพื่อเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำท่ีเสียไปเพื่อสนบัสนุนกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี   เช่น   เทศกำลวนัปีใหม่  
เทศกำลวนัสงกรำนต์  เป็นตน้   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำร
ทัว่ไปเก่ียวกบักำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 -  ค่ำตอบแทนเจำ้หนำ้ท่ีในกำรเลือกตั้ง                                                                          ตั้งไว ้  300,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเจำ้หนำ้ท่ีในกำรจดักำรเลือกตั้งทัว่ไปหรือเลือกตั้งซ่อมของผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน และสมำชิกสภำ
ทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.3.5)  ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณพีเิศษ (เงินรางวลัประจ าปี)         ตั้งไว ้  298,659   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวลัประจ ำปี)  ส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบลลูกจำ้งประจ ำ 
และพนกังำนจำ้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป       งำน
บริหำรทัว่ไป 
 (1.3.6)  ประเภทค่าเช่าบ้าน                                                                                            ตั้งไว ้  150,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นใหก้บัพนกังำนส่วนต ำบลและผูมี้สิทธิเบิกจ่ำยเงินจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบท่ี
ก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

 

ค่าใช้สอย   ตั้งไว้   4,304,000   บาท 
(1.3.7)   ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว ้ 1,594,000  บำท  แยกเป็น.. 

 -  ค่ำจำ้งเหมำอยูเ่วรยำม                                                                                                  ตั้งไว ้  288,000   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำอยูเ่วรยำมประจ ำท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 
 
 



  

-16- 
 
 -  ค่ำจำ้งเหมำบริกำร                                                                                                     ตั้งไว ้ 1,296,000   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำท ำควำมสะอำด  ค่ำจำ้งเหมำพนกังำนประจ ำรถดบัเพลิง พนกังำนกูชี้พกูภ้ยั ค่ำเยบ็หรือเขำ้ปก
หนงัสือ  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำจดัท ำและรับวำรสำร  ค่ำรับนิตยสำร  หนงัสือพิมพ ์และส่ิงพิมพต่์ำงๆ  ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำโฆษณำและประชำสัมพนัธ์  ค่ำจำ้งเหมำบริกำรหรือแรงงำน และอ่ืนๆ ท่ีเขำ้ลกัษณะจำ้งเหมำ
บริกำร  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 
 -  ค่ำจำ้งเหมำดูแลรักษำเวบ็ไซต ์                     ตั้งไว ้  10,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำดูแลรักษำเวบ็ไซต ์(web site) ของ อบต. เช่นค่ำโดเมนเนม ค่ำเช่ำพื้นท่ี ท ำเวบ็ไซต ์            (web 
hosting)และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรทัว่ไป 
 (1.3.8)   ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน                          ตั้งไว ้  400,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น  เพื่อใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ  เช่นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
ทรัพยสิ์นและครุภณัฑต่์ำงๆเป็นตน้  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรทัว่ไป    

(1.3.9)  ประเภทรายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ              ตั้งไว้   50,000   บาท   แยกเป็น.. 
   -  ค่ำรับรอง                                                                                                                               ตั้งไว ้  30,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรตอ้นรับบุคคลและคณะบุคคล  ตลอดจนค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวเน่ืองในกำรรับรอง    ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรทัว่ไป   
 -  ค่ำเล้ียงรับรอง                                                                                                              ตั้งไว ้  20,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ ท่ีไดรั้บกำรแต่ง 
ตั้งจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  เป็นตน้  ตลอดจนค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวเน่ืองในกำรเล้ียงรับรอง   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทัว่ไป     ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.3.10) ประเภทรายจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ 
 -  ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                                                             ตั้งไว ้  400,000   บำท        
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน  ค่ำเบ้ียเล้ียง  ค่ำท่ีพกั  ค่ำพำหนะ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนในกำรไปรำชกำรหรืออบรมสัมมนำ
ของคณะผูบ้ริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พนกังำนส่วนต ำบล  ลูกจำ้งประจ ำ  พนกังำนจำ้ง  และสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป  เป็นไป
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรม พ.ศ. 2557    
 -  ค่ำใชจ่้ำยในกำรเลือกตั้ง                                                                                              ตั้งไว ้  300,000  บำท
เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเลือกตั้งทัว่ไปหรือเลือกตั้งซ่อมของผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน และสมำชิกสภำทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรทัว่ไป  เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว 3675 ลว. 6 ก.ค. 61     
 -  โครงกำร อบต.พบประชำชน                                                                                ตั้งไว ้  100,000   บำท    
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัโครงกำร อบต.พบประชำชน   ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรจดั
งำน พ.ศ. 2559  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665 หนำ้ท่ี 98  ขอ้ 5  
 



  

-17- 
  

              -   โครงกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
ลำโละ                                                                                                                                            ตั้งไว ้  50,000   บำท        
เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในโครงกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำนขององคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลลำโละ   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรทัว่ไป  เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม พ.ศ. 2557  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665 
หนำ้ท่ี  99 ขอ้ 9   
 -  ค่ำใชจ่้ำยในพิธีรับเสด็จ                                                                                           ตั้งไว ้  100,000   บำท    
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเสำธง  ธงชำติ  ธงตรำสัญลกัษณ์ต่ำงๆ  ค่ำจดัท ำป้ำยทรงพระเจริญ  จดัท ำซุ้มรับเสด็จ เป็นตน้  ตั้งจ่ำย 
จำกเ งินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป   งำนบริหำรงำนทั่วไป  เ ป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน พ.ศ. 2559     
 -  โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ                                                                        
           ตั้งไว ้  50,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัโครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนกังำนส่วนต ำบล ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรทั่วไป  เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรม พ.ศ. 2557  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665 หนำ้ท่ี 99  
ขอ้ 10  
           -  โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติด                                              ตั้งไว ้  100,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติดส ำหรับเด็กและเยำวชนขององค์กำรบริหำรส่วน
ทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน   งำนส่งเสริมและสนบัสนุน
ควำมเขม้แข็งของชุมชน  เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0810.6/ว 31188 ลว. 28 พ.ค. 2562   ตำม
แผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665  หนำ้ท่ี  100 ขอ้ 15 
 -  โครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุทำงถนน ช่วงเทศกำล ส ำคญั                                    ตั้งไว ้  50,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัโครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุทำงถนน ช่วงเทศกำล ส ำคญั เช่นเทศกำลปีใหม่ เทศกำลสงกรำนต ์
เป็นตน้   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป    ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำร
รักษำควำมสงบภำยใน   เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  มท 0810.4/ว 1464 ลว. 5 
เม.ย. 2562  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665 หนำ้ท่ี  101 ขอ้ 20                                   
 -  กำรรณรงค ์  ควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ                                                              ตั้งไว ้  100,000   บำท
เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรรณรงค ์ ควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ  เช่น โรคไขเ้ลือดออก  มำลำเรีย  ชิกุนคุนยำ   เป็นตน้   
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัสำธำรณสุข  เป็นไปตำม
พระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2562  ตำม
แผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665  หนำ้ท่ี  103 ขอ้ 26 
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           -  กำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม                                          ตั้งไว ้  20,000   บำท
เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม  รวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมแนวพระ
รำชเสำวนียฯ์  กำรดูแลรักษำป่ำไม ้ กำรปลูกตน้ไม ้ กำรปรับปรุงภูมิทศัน์  ฯลฯ   ตลอดจนกำรให้ควำมรู้ต่ำงๆ  ตั้ง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร   งำนอนุรักษ์แหล่งน ้ ำและป่ำไม้  เป็นไปตำม
พระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2562  ตำม
แผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665  หนำ้ท่ี  102 ขอ้  25 
           -  โครงกำรส่งเสริมและพฒันำอำชีพแก่ประชำชน                                                                                          ตั้งไว ้  100,000   บำท 
เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมและพฒันำอำชีพแก่ประชำชน เช่น  ค่ำอำหำร  ค่ำวิทยำกร และค่ำใชจ่้ำย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเขม้แข็งของชุมชน   งำนส่งเสริมและสนบัสนุน
ควำมเขม้แข็งของชุมชน  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน พ.ศ. 2559  ตำม
แผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665  หนำ้ท่ี  106 ขอ้ 16   
 -  กำรส่งเสริม สนบัสนุน กำรจดัท ำแผนชุนชนและกิจกรรม              ตั้ งไว้   50,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจดัท ำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน กำรจัดประชุม
ประชำคมแผนชุมชน กำรพฒันำผูน้ ำชุมชน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ชุมชน   งำน
ส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเขม้แข็งชุมชน  เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  มท 
0810.3/ว 1921  ลว. พ.ค. 2562  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665 หนำ้ท่ี 102 ขอ้  24 

 -  จดัฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร.                                                                      ตั้งไว ้ 100,000  บำท          
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร. เพื่อทบทวนควำมรู้และฝึกอบรม อปพร.  ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรม พ.ศ. 2557  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2561-2665  หนำ้ท่ี  103 ขอ้ 27   
 -   กำรจัด กิจกรรมและโครงกำร เฉ ลิมพระเ กียรติและโครงกำรอัน เ น่ืองมำจำกพระรำชด ำ ริ                                                                           
            ตั้งไว ้  50,000   บำท                        
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรหรือสนบัสนุนโครงกำรเฉลิมพระเกียรติและโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ   ตั้งจ่ำย
จำกเ งินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป   เ ป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665  หนำ้ท่ี 97 ขอ้ 7   

-  โครงกำรสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจำกโรคพิษสุนขับำ้                            ตั้งไว ้  20,000   บำท 
เพื่อจ่ำยค่ำจดัโครงกำรสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจำกโรคพิษสุนัขบำ้  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏใน
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัสวสัดิภำพสัตวข์ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562  ตำม
แผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665  หนำ้ท่ี 97 ขอ้ 8 
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 -   โครงกำรรณรงคแ์ยกก่อนทิ้ง ชีวติมีสุข                                                                        ตั้งไว ้  30,000   บำท             
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัโครงกำรรณรงค์แยกก่อนทิ้ง ชีวิตมีสุข  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำง
ควำมเขม้แข็งของชุมชน  งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเขม้แข็งชุมชน  เป็นไปตำม พรบ.รักษำควำมสะอำดและ
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบำ้นเมือง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2560   ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665  หนำ้ท่ี  97 
ขอ้ 9 
 -  โครงกำร 3 วยั สำนสัมพนัธ์ครอบครัว                                                                          ตั้งไว ้  50,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัโครงกำร 3 วยั สำนสัมพนัธ์ครอบครัว   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำง
ควำมเขม้แขง็ของชุมชน  งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเขม้แข็งชุมชน   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่
ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน พ.ศ.2559  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665  หนำ้ท่ี  97 ขอ้ 10 
 -  โครงกำรสูงอำยอุยำ่งมีค่ำ ชรำอยำ่งมีประโยชน์                                                            ตั้งไว ้  50,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัโครงกำรสูงอำยุอยำ่งมีค่ำ ชรำอยำ่งมีประโยชน์  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำน
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  งำนส่ง เสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็ง ชุมชน  เ ป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน พ.ศ. 2559  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665  หน้ำท่ี 98  
ขอ้ 4 
 -  โครงกำรใชชี้วติอยำ่งสง่ำ มีค่ำแมพ้ิกำร                                                                        ตั้งไว ้  50,000   บำท   
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัโครงกำรใช้ชีวิตอย่ำงสง่ำ มีค่ำแมพ้ิกำร  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำง
ควำมเขม้แขง็ของชุมชน  งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเขม้แขง็ชุมชน  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่
ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน พ.ศ. 2559  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665 หนำ้ท่ี 103 ขอ้ 28 
 -  โครงกำรเตรียมควำมพร้อมแม่และเด็ก                                                                        ตั้งไว ้  50,000   บำท   
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัโครงกำรใช้ชีวิตอย่ำงสง่ำ มีค่ำแมพ้ิกำร  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำง
ควำมเขม้แขง็ของชุมชน  งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเขม้แขง็ชุมชน  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่
ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน พ.ศ. 2559  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665  หนำ้ท่ี  103 ขอ้ 29 
 -  โครงกำรขำ้รำชกำรไทย ไร้ทุจริต                                                          ตั้งไว ้  300,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัโครงกำรขำ้รำชกำรไทย ไร้สุจริต  ส ำหรับผูบ้ริหำร สมำชิกสภำฯ พนกังำนส่วนต ำบล พนกังำนจำ้ง 
เป็นตน้  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน   งำนส่งเสริมและสนบัสนุน
ควำมเขม้แข็งของชุมชน  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม พ.ศ. 2557  ตำม
แผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665 หนำ้ท่ี  103 ขอ้ 30   
 -  โครงกำรจดังำนวนัผูสู้งอำยุ                                                            ตั้งไว ้ 30,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำนในวนัผูสู้งอำยุ ในเขต อปท.   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แข็ง
ของชุมชน   งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเขม้แข็งของชุมชน  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ย
ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน พ.ศ. 2559   ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665  หนำ้ท่ี 102 ขอ้ 23   
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 -  โครงกำรขบัเคล่ือนสภำเด็กและเยำวชนต ำบลลำโละ                                                  ตั้งไว ้  100,000   บำท 
เพื่อเป็นค่ำจดัโครงกำรขบัเคล่ือนสภำเด็กและเยำวชนต ำบลลำโละ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แข็ง
ของชุมชน   งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเขม้แข็งของชุมชน  พรบ. ส่งเสริมกำรพฒันำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ 
พ.ศ.2550  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665 หนำ้ท่ี  104 ขอ้ 5   
 -  โครงกำรเชิดชูเกียรติคนดีต ำบลลำโละ                                                                         ตั้งไว ้  10,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดักิจกรรม มอบโล่ รำงวลั ฯลฯ เชิดชูเกียรติคนดีต ำบลลำโละ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน   งำนส่ง เสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน   เ ป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน พ.ศ. 2559   ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665 หนำ้ท่ี  105 
ขอ้ 8  

 ค่าวสัดุ   ตั้งไว้   920,000   บาท 
(1.3.11)  ประเภทวสัดุส านักงาน                                                                          ตั้งไว ้  100,000   บำท     เพื่อ

จ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำนท่ีใชใ้นกำรปฏิบติังำน  เช่น  กระดำษ  ปำกกำ  แฟ้ม  หมึก  ดินสอ  ยำงลบ   ตรำยำง  น ้ ำ
ด่ืม  ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรทัว่ไป 
  (1.3.12)  ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง                                                               ตั้งไว ้  200,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือแบตเตอร่ี  ยำงใน  ยำงนอก  น ้ ำมนัเบรก  หัวเทียน  กระจกมองขำ้ง  หมอ้น ้ ำ  ฟิล์มกรองแสง   
ฯลฯ   ตลอดจนเคร่ืองจกัรกลและยำนพำหนะท่ีเขำ้มำปฏิบติังำนหรือช่วยเหลือภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

 (1.3.13)  ประเภทวสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่                                                                  ตั้งไว ้  300,000   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือน ้ำมนัเคร่ือง  น ้ำมนัเบนซิน  น ้ำมนัดีเซล  น ้ ำมนัจำรบี  ฯลฯ  ส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง  รถดบัเพลิง 
และรถบรรทุกขยะ ตลอดจนเคร่ืองจกัรกลและยำนพำหนะท่ีเขำ้มำปฏิบติังำนหรือช่วยเหลือภำรกิจตำมอ ำนำจหนำ้ท่ี
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.3.14)  ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่                                                           ตั้งไว ้  200,000   บำท     เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือฟิล์ม  ล้ำง  อดั และขยำยรูป  กระดำษเขียนโปสเตอร์   ฯลฯ    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 
 (1.3.15)  ประเภทวสัดุการเกษตร                                                                                     ตั้งไว ้  20,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือพนัธ์ุพืช  ปุ๋ย  สำรเคมีป้องกนัและก ำจดัศตัรูพืช  จอบ  เสียม  กรรไกรตดัก่ิง  สปริงเกอร์   ฯลฯ   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.3.16)  ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์                                                                                ตั้งไว ้  100,000   บำท 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือแผน่ดิสก ์ เมำส์  แป้นพิมพ ์ หมึกเคร่ืองพิมพ ์  ฯลฯ   ส ำหรับใชป้ระโยชน์ในกิจกำรขององคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป    งำนบริหำรทัว่ไป 
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 1.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้      รวม   640,000   บาท  แยกเป็น.. 
(1.4.1)   ประเภทค่าไฟฟ้า                                                                                              ตั้งไว ้  500,000   บำท       

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำและค่ำไฟฟ้ำเกินสิทธิของปีผำ่นมำ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.4.2)   ประเภทค่าโทรศัพท์                                                                                    ตั้งไว ้  20,000   บำท     เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำโทรศพัทใ์นกำรติดต่อและประสำนงำนรำชกำร ส ำหรับท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล      ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.4.3)   ประเภทค่าไปรษณีย์                                                                                           ตั้งไว ้  10,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย ์ ค่ำธนำณัติ  ค่ำซ้ือดวงตรำไปรษณียย์ำกร  ค่ำเช่ำตูไ้ปรษณีย ์ส ำหรับใชป้ระโยชน์ในกิจกำร
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.4.4)   ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม                                                           ตั้งไว ้  110,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรระบบอินเตอร์เน็ต ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ส ำหรับใชป้ระโยชน์ในกิจกำร
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 
 

 1.5   หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว้      รวม   29,000   บาท 
 (1.5.1) อุดหนุน อบต.โคกสะตอ                                                                                      ตั้งไว ้ 29,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในศูนยป์ฏิบติักำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป  
 1.6   หมวดรายจ่ายอืน่  ตั้งไว้      รวม   200,000   บาท 

(1.6.1) รายจ่ายเพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย                                                 ตั้งไว ้  100,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรช่วยเหลือและบรรเทำสำธำรณภยั ต่ำงๆเช่น เคร่ืองอุปโภคบริโภค วสัดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ท่ี
จ  ำเป็น ฯลฯ ในกำรบรรเทำสำธำรณภยั  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน       งำน
ป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 
 (1.6.2)  ค่าสมทบกองทุนเศรษฐกจิชุมชนพึง่ตนเอง                                         ตั้ งไว้   100,000  บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสมทบกองทุนเงินกูย้ืม เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มอำชีพในต ำบลกูย้ืม
เป็นเงินทุนในกำรสร้ำงอำชีพ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย เศรษฐกิจชุมชนพึ่ งตนเอง พ.ศ. 2541                
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเขม้แข็งของชุมชน   งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเขม้แข็ง
ของชุมชน 
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2.  รายจ่ายเพือ่การลงทุน               ตั้งไว้     รวม  2,888,600   บาท 

 2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์           ตั้งไว้   2,758,600   บาท 
 (2.1.1)  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน               ตั้งไว ้  220,800   บำท 

- จดัซ้ือโตะ๊ท ำงำนพร้อมเกำ้อ้ี        ตั้งไว ้  163,800   บำท  รำยละเอียด ดงัน้ี                   
 1- โตะ๊หลกัขนำด 160x80x76 ซ.ม. โตะ๊ขำ้งขนำด 115x40x76 ซ.ม. จ  ำนวน 1 ชุด  รำคำ 20,800 บำท 

2- โตะ๊ขนำด 160x80x75 ซ.ม. จ  ำนวน 5 ตวั รำคำตวัละ 14,000 บำท  รวม 70,000 บำท  
3- โตะ๊ขนำด 150x60x75 ซ.ม. จ  ำนวน 5 ตวั รำคำตวัละ 6,500 บำท  รวม 32,500 บำท 
4- เกำ้อ้ีขนำด 64x78x112-120 ซ.ม. จ ำนวน 1 ตวั  รำคำ  7,500 บำท 
5- เกำ้อ้ีขนำด 63.5x69x114-126 ซ.ม.  จ ำนวน 5 ตวั  รำคำตวัละ 3,800 บำท  รวม 19,000 บำท 

 6- เกำ้อ้ีขนำด 57x60x91-103 ซ.ม. จ ำนวน 5 ตวั  รำคำตวัละ 2,800 บำท  รวม 14,000 บำท                         
เพื่อเป็นค่ำจดัซ้ือโต๊ะท ำงำนพร้อมเกำ้อ้ี  จดัซ้ือตำมรำคำทอ้งตลำด เน่ืองจำกบญัชีมำตรฐำนครุภณัฑไ์ม่ไดก้  ำหนดไว ้ 
ตั้ ง จ่ำยจำกเ งินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป   เ ป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลว. 29 มี.ค. 2562     

- จดัซ้ือโตะ๊พบัพลำสติก                                                                                                    ตั้งไว ้  29,000  บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือโต๊ะพบัพลำสติก ขนำด 180x74x74  ซ.ม. จ ำนวน 10 ตวั  รำคำตวั  2,900  บำท  จดัซ้ือตำมรำคำ
ทอ้งตลำด เน่ืองจำกบญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ์ไม่ไดก้  ำหนดไว ้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลว. 29 มี.ค. 2562      
 -  จดัซ้ือชุดรับแขก                                                                                                            ตั้งไว ้  28,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือชุดรับแขก จ ำนวน 1 ชุด  ประกอบดว้ย เกำ้อ้ีขนำด 58x180x85 เมตร จ ำนวน 1 ตวั เกำ้อ้ีขนำด 
71x59x85 เมตร จ ำนวน 2 ตวั โตะ๊กลำงขนำด 60x90x45 เมตร จ ำนวน 1 ตวั จดัซ้ือตำมรำคำทอ้งตลำด เน่ืองจำกบญัชี
มำตรฐำนครุภณัฑ์ไม่ไดก้  ำหนดไว ้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป  
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลว. 29 มี.ค. 2562    
  (2.1.2)  ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์         ตั้งไว้   89,800   บาท 
 - จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับส ำนกังำน               ตั้ งไว้   51,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ ส ำหรับส ำนกังำน จ ำนวน  3 เคร่ือง รำคำเคร่ือง 17,000  บำท ลกัษณะพื้นฐำน จอ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว   มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลกั (4 core) มีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพื้นฐำนไม่นอ้ยกวำ่ 3.1 GHz หรือดีกวำ่ มีหน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 มีขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 4 GB มี
หน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกวำ่ ขนำดควำมจุไม่นอ้ยกวำ่ 1 TB และรำยละเอียดต่ำงๆท่ีปรำกฏในเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 มีนำคม 2562 หนำ้ 3 
ข้อ 7 ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลว. 29 มี.ค. 2562 
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 - จดัซ้ือคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต                                                                                           ตั้งไว ้   20,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จ  ำนวน 1 เคร่ือง คุณลกัษณะพื้นฐำน มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่
นอ้ยกวำ่ 2 แกนหลกั (2 core) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่นอ้ยกวำ่ 2.2 GHz  มีหน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) 
ท่ีมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB มีหน่วยควำมจ ำไม่น้อยกว่ำ 32 GB  มีหน้ำจอสัมผสัขนำดไม่น้อยกว่ำ 9.7 น้ิว มีควำม
ละเอียดไม่น้อยกว่ำ 2,048x1,536 pixel รำยละเอียดต่ำงๆท่ีปรำกฏในเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 มีนำคม 2562 หนำ้ 7 ขอ้ 14 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏ
ในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 
2061 ลว. 29 มี.ค. 2562      
 - จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/ledขำวด ำ                                                                         ตั้งไว ้ 7,800   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ led ขำวด ำ จ  ำนวน 3 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 2,600 บำท คุณลกัษณะ
พื้นฐำน มีควำมละเอียดในกำรพิมพไ์ม่นอ้ยกวำ่ 600x600 dpi มีควำมเร็วในกำรพิมพร่์ำงไม่นอ้ยกวำ่ 18 หนำ้ ต่อนำที 
มีควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 mb รำยละเอียดต่ำงๆ ปรำกฏในเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 หนำ้ 16 ขอ้ 44  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   งำน
บริหำรทัว่ไป  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลว. 29 มี.ค. 2562     
 -  จดัซ้ืออุปกรณ์อ่ำนบตัรเอนกประสงค ์                                                                          ตั้งไว ้   3,500   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ืออุปกรณ์อ่ำนบตัรเอนกประสงค์ จ  ำนวน 5 เคร่ือง  รำคำเคร่ืองละ 700  บำท คุณลกัษณะพื้นฐำน
สำมำรถอ่ำนและเขียนขอ้มูลในบตัรเอนกประสงค ์ตำมมำตรฐำน iso/iec 7816 ได ้มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่นอ้ย
กว่ำ 4.8 Mhz รำยละเอียดต่ำงๆ ปรำกฏในเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี 
พ.ศ. 2562 หน้ำ 21 ขอ้ 58  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรทัว่ไป  เป็นไป
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 0879 ลว. 7 ก.พ. 2562     
 -  จดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ                                                                                                    ตั้งไว ้  7,500   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 AV จ ำนวน 3 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 2,500  บำท คุณลกัษณะพื้นฐำน
มีก ำลงัไฟดำ้นนอกไม่น้อยกว่ำ 800 AV สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้ม่น้อยกวำ่ 15 นำที รำยละเอียดต่ำงๆ ปรำกฏใน
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 หน้ำ 22 ขอ้ 61  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรทัว่ไป  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0810.7/ว 0879 ลว. 7 ก.พ. 2562          
 (2.1.3)  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง         ตั้งไว้   2,000,000   บาท 
 - จดัซ้ือรถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอย                                                                              ตั้งไว ้  2,000,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือรถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอย แบบอดัทำ้ย ชนิด 6 ลอ้ เคร่ืองยนตดี์เซล มีก ำลงัแรงมำ้ไม่น้อยกว่ำ 
150 แรงมำ้ มีควำมจุไม่นอ้ยกวำ่ 6 ลูกบำศก์เมตร  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   
งำนบริหำรทัว่ไป  เป็นไปตำมพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึงฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2562  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665  หนำ้ท่ี 88  ขอ้ 115 
 
 



  

-24- 
 
 (2.1.4)  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ         ตั้งไว้  578,000   บาท  
 - จดัซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิยุ                                                                                                  ตั้งไว ้ 148,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุชนิดมือถือ 5 วตัต ์จ  ำนวน 10 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 12,000 บำท ชนิดประจ ำท่ี 
ขนำด 10 วตัต์ รำคำเคร่ืองละ 28,000 บำท จ ำนวน 1 เคร่ือง  รำยละเอียดต่ำงๆ ปรำกฏในบญัชีรำคำมำตรำฐำน
ครุภณัฑ์ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 หน้ำ 12 ขอ้ 7.1  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบ
ภำยใน   งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและระงบัอคัคีภยั  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.7/ว 0879 ลว. 7 ก.พ. 2562   
 - จดัซ้ือเสำสัญญำณวทิยแุละอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง                                                           ตั้งไว ้  430,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเสำสัญญำณวิทยุและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำยล่อฟ้ำ ไฟ ขนำดควำมสูงเฉล่ีย 30 เมตร พร้อม
ติดตั้งสำยอำกำศไดโพลควำมถ่ี 16-17 4 ห่วง จดัซ้ือตำมรำคำทอ้งตลำดเน่ืองจำกไม่มีในบญัชีรำคำมำตรำครุภณัฑ ์ ตั้ง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน   งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและระงบัอคัคีภยั  
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 0879 ลว. 7 ก.พ. 2562   
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
อ าเภอรือเสาะ   จงัหวดันราธิวาส 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองคลงั 
 

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งส้ิน        รวม  2,314,817   บาท 
1.  รายจ่ายประจ า  ตั้งไว้     รวม  2,314,817   บาท 

 1.1   หมวดเงินเดือน  ตั้งไว้     รวม   1,216,412   บาท  แยกเป็น...      
(1.1.1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน                                                                     ตั้งไว ้  1,004,412   บำท     เพื่อ

จ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล  จ  ำนวน  5  อตัรำ  ไดแ้ก่  ผูอ้  ำนวยกำร
กองคลงั  นกัวิชำกำรเงินและบญัชี  เจำ้พนกังำนกำรเงินและบญัชี  เจำ้พนกังำนพสัดุ และเจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได ้  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 

(1.1.2)   ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงาน ตั้งไว้   170,000   บาท    แยกเป็น… 
 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                 ตั้งไว ้  150,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏ
ในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 
 -  เงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ  (พ.ส.ร.)                                                                  ตั้งไว ้ 20,000   บำท     เพื่อ
จ่ำยเป็นเงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ  (พ.ส.ร.) ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 
 (1.1.3)   ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง                                                                        ตั้งไว ้  42,000   บำท    เพื่อ
จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป                    
งำนบริหำรงำนคลงั 
 1.2   หมวดค่าจ้างช่ัวคราว  ตั้งไว้      รวม   581,460   บาท   แยกเป็น… 

(1.2.1)  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง                                                                             ตั้งไว ้  458,940  บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ  ำนวน  3  อตัรำ   ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้     
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั  

(1.2.2)  ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   122,520   บาท 
-  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                  ตั้งไว ้  90,000   บำท

เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต้   ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 
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-  เงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำว       ตั้งไว ้  32,520   บำท 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำวส ำหรับพนกังำนจำ้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 
 

 1.3   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย และวสัดุ         ตั้งไว้      รวม   516,945   บาท  แยกเป็น.. 

ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   211,945   บาท 
(1.3.1)   ประเภทเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร                                                                   ตั้งไว ้  20,000   บำท     

เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบลและผูมี้สิทธิเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรจำก
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบท่ีก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป       งำน
บริหำรงำนคลงั 

 (1.3.2)   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                       ตั้งไว ้  20,000   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล และพนกังำนจำ้งขององคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 

(1.3.3)   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.                      ตั้งไว ้  30,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนส ำหรับผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งงำนก่อสร้ำง  เป็นตน้  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป       งำน
บริหำรงำนคลงั 

(1.3.4)   ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณพีเิศษ (เงินรางวลัประจ าปี)         ตั้งไว ้  121,945   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรำงวลัประจ ำปี)   ส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล และพนกั 
งำนจำ้งองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 

(1.3.5)  ประเภทค่าเช่าบ้าน                                                                                  ตั้งไว ้  20,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นใหก้บัพนกังำนส่วนต ำบลและผูมี้สิทธิเบิกจ่ำยเงินจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบท่ี
ก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 

 

ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   105,000   บาท 
(1.3.6)  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                                                               ตั้งไว ้  5,000   บำท     

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเยบ็หรือเขำ้ปกหนงัสือ  ค่ำถ่ำยเอกสำร  แบบพิมพแ์ละส่ิงพิมพต่์ำงๆ  ค่ำจำ้งเหมำบริกำรหรือแรงงำน 
อ่ืนๆ ท่ีเขำ้ลกัษณะจำ้งเหมำบริกำร  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 

 (1.3.7)  ประเภทรายจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ 
              -  ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                                                            ตั้งไว ้  100,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน  ค่ำเบ้ียเล้ียง  ค่ำท่ีพกั  ค่ำพำหนะ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนในกำรไปรำชกำรหรืออบรมสัมมนำ
ของพนกังำนส่วนต ำบลและพนกังำนจำ้ง   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  
งำนบริหำรงำนคลงั 
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ค่าวสัดุ   ตั้งไว้   200,000   บาท 
(1.3.8)  ประเภทวัสดุส านักงาน                                                                                   ตั้งไว ้  50,000   บำท     

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำนท่ีใชใ้นกำรปฏิบติังำน  เช่น  กระดำษ  ปำกกำ  แฟ้ม  หมึก  ดินสอ  ยำงลบ  ตรำยำง    
ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 
 (1.3.9)  ประเภทวสัดุงานบ้านงานครัว                                                                           ตั้งไว ้  100,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือไมก้วำด  ชอ้น  ชำม  ผงซกัฟอก  น ้ำยำลำ้งจำน  ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรงำนคลงั 
 (1.3.10)  ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์                                                                                 ตั้งไว ้  50,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือแผน่ดิสก ์ เมำส์  แป้นพิมพ ์ หมึกเคร่ืองพิมพ ์  ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทัว่ไป    งำนบริหำรงำนคลงั 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
อ าเภอรือเสาะ   จงัหวดันราธิวาส 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองช่าง 
 

 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งส้ิน        รวม  10,343,200  บาท 
1. รายจ่ายประจ า     ตั้งไว้     รวม   3,460,500   บาท                        
 1.1   หมวดเงินเดือน           ตั้งไว้     รวม   736,520  บาท   แยกเป็น...                                                                   

(1.1.1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน                                                                           ตั้งไว ้  584,520   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล  จ  ำนวน  3  อัตรำ   ได้แก่  
ผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง  นำยช่ำงโยธำ และช่ำงโยธำ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำน
บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

(1.1.2)   ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงาน ตั้งไว้   110,000   บาท 
 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                      ตั้งไว ้  90,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต้   ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป    
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
  -  เงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ  (พ.ส.ร.)                                                                        ตั้งไว ้  20,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ  (พ.ส.ร.)  ส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏใน
แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
 (1.1.3)   ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง                                                                               ตั้งไว ้  42,000   บำท    
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน                    
งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
 1.2   หมวดค่าจ้างช่ัวคราว ตั้งไว้   563,040   บาท   แยกเป็น… 
 (1.2.1)  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง                  ตั้งไว ้  410,880   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน  3  อตัรำ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
 (1.2.2)  ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   152,160   บาท 
 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                       ตั้งไว ้  90,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
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-  เงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำว        ตั้งไว ้  62,160   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำวส ำหรับพนกังำนจำ้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
  

 1.3   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย และวสัดุ         ตั้งไว้      รวม   2,160,940   บาท  แยกเป็น… 
 ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   218,940   บาท 

(1.3.1)   ประเภทเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร                                                                  ตั้งไว ้  10,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบลและผูมี้สิทธิเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรจำก
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบท่ีก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน    
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

 (1.3.2)   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                        ตั้งไว ้  10,000   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล  และพนกังำนจำ้งขององค์  
กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและ
ชุมชน 
 (1.3.3)   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.                      ตั้งไว ้  80,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนส ำหรับผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งงำนก่อสร้ำง ควบคุมงำนก่อสร้ำง  เป็นตน้  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทัว่ไป       งำนบริหำรงำนคลงั 

(1.3.4)   ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณพีเิศษ (เงินรางวลัประจ าปี)         ตั้งไว ้  82,940   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวลัประจ ำปี)   ส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล  และพนกั 
งำนจำ้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไป
เก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

(1.3.5)  ประเภทค่าเช่าบ้าน                                                                                       ตั้งไว ้  36,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นใหก้บัพนกังำนส่วนต ำบลและผูมี้สิทธิเบิกจ่ำยเงินจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบท่ี
ก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
 

ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   1,004,000   บาท 
(1.3.6)   ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ                                                            ตั้งไว ้  344,000   บำท     

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งออกแบบ  จำ้งควบคุมงำน ค่ำจำ้งเยบ็หรือเขำ้ปกหนงัสือ  ค่ำถ่ำยเอกสำร  แบบพิมพแ์ละส่ิงพิมพ์
ต่ำงๆ  ค่ำจำ้งเหมำบริกำรหรือแรงงำน และอ่ืนๆ ท่ีเขำ้ลกัษณะจำ้งเหมำบริกำร  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้จ ำนวน 144,000 
บำท  และตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป จ ำนวน 200,000  บำท  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไป
เก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
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 (1.3.7)  ประเภทรายจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

              -  ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                                                           ตั้งไว ้  100,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน  ค่ำเบ้ียเล้ียง  ค่ำท่ีพกั  ค่ำพำหนะ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนในกำรไปรำชกำรหรืออบรมสัมมนำ
ของพนกังำนส่วนต ำบลและพนกังำนจำ้ง   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน   งำนบริหำร
ทัว่ไป  เก่ียวกบัเคหะและชุมชน  
 -  ค่ำเช่ำท่ีดินทิ้งขยะ                                                                               ตั้ ง ไว้ 160,000  บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำท่ีดินในกำรก ำจดัขยะมูลฝอย ควบคุม  และป้องกนัโรคติดต่อ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏใน
แผนงำนเคหะและชุมชน   งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

(1.3.8)   ประเภทรายจ่ายเพือ่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน                                  ตั้งไว ้  400,000   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น  เพื่อให้สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ ประเภทท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 
และครุภณัฑ์ต่ำงๆ  เป็นตน้ เช่น ถนน  คูระบำยน ้ ำ  ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและ
ชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

ค่าวสัดุ  ตั้งไว้    938,000   บาท 
(1.3.9)  ประเภทวสัดุส านักงาน                                                                                    ตั้งไว ้  50,000   บำทเพื่อ

จ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำนท่ีใช้ในกำรปฏิบติังำน  เช่น  กระดำษ  ปำกกำ  แฟ้ม  หมึก  ดินสอ  ยำงลบ  ตรำยำง   
ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

(1.3.10)  ประเภทวสัดุก่อสร้าง                                                                                       ตั้งไว ้  20,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัไม ้ สี  หิน  ดิน  ทรำย  ปูนซีเมนต์  ทินเนอร์  ตะปู  อุปกรณ์ประปำ   ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

(1.3.11)  ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น                                                              ตั้งไว ้  100,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือน ้ ำมนัเคร่ือง  น ้ ำมนัเบนซิน  น ้ ำมนัดีเซล  น ้ ำมนัจำรบี   ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏใน
แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

(1.3.12)  ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                      ตั้งไว ้  20,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือฟิล์ม  ลำ้ง  อดั และขยำยรูป  กระดำษเขียนโปสเตอร์   ฯลฯ    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏใน
แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

(1.3.13)  ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                             ตั้งไว ้  150,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือ  ฟิวส์  สำยไฟฟ้ำ  ปลัก๊ไฟฟ้ำ  สวิตซ์ไฟฟ้ำ  คอนเดนเซอร์  เบรกเกอร์  ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

 (1.3.14)  ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์                                                                                ตั้งไว ้  50,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือแผน่ดิสก์  เมำส์  แป้นพิมพ ์ หมึกเคร่ืองพิมพ ์  ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำน
เคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
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 (1.3.15)  ประเภทวสัดุงานบ้านงานครัว                 ตั้งไว ้  548,000   บำท 
 - จดัซ้ือถงัขยะ ขนำด 120 ลิตร                   ตั้งไว ้  148,000   บำท 
เพื่อจ่ำยค่ำจดัซ้ือถงัขยะ ขนำดควำมจุ 120 ลิตร (สีแดง สีเขียว สีน ้ ำเงิน สีเหลือง) พิมพข์อ้ควำม อบต.ลำโละและ
ประเภทขยะต่ำงๆพร้อมขำตั้งชนิดเหล็ก จ ำนวน 11 ชุด รำคำชุดละ 13,500 บำท เพื่อรณรงคใ์หป้ระชำชนแยกขยะใน
พื้นท่ี  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
 - จดัซ้ือถงัขยะ ขนำด 200 ลิตร                                                                                       ตั้งไว ้  400,000   บำท
เพื่อจ่ำยค่ำจดัซ้ือถงัขยะ ขนำดควำมจุ 200 ลิตร เจำะรูพร้อมหูห้ิว พิมพข์อ้ควำม อบต.ลำโละ จ ำนวน 400 ใบ รำคำใบ
ละ 1,000 บำท เพื่อทดแทนถงัขยะเก่ำท่ีช ำรุดและรองรับขยะท่ีเพิ่มข้ึนในพื้นท่ี  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

2.  รายจ่ายเพือ่การลงทุน               ตั้งไว้     รวม  6,882,700  บาท 

 2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์            ตั้งไว้   6,882,700   บาท   แยกเป็น... 
 (2.1.1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์      ตั้งไว้   44,200   บาท 

- จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับส ำนกังำน               ตั้ งไว้   34,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ ส ำหรับส ำนกังำน จ ำนวน  2 เคร่ือง รำคำเคร่ือง 17,000  บำท ลกัษณะพื้นฐำน จอ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว   มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลกั (4 core) มีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพื้นฐำนไม่นอ้ยกวำ่ 3.1 GHz หรือดีกวำ่ มีหน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 มีขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 4 GB มี
หน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกวำ่ ขนำดควำมจุไม่นอ้ยกวำ่ 1 TB และรำยละเอียดต่ำงๆท่ี ปรำกฏในเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 มีนำคม 2562 หนำ้ 3 
ขอ้ 7 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  เป็นไป
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลว. 29 มี.ค. 2562    

- จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/ledขำวด ำ                                                                         ตั้งไว ้ 5,200   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ led ขำวด ำ จ  ำนวน 2 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 2 ,600 บำท คุณลกัษณะ
พื้นฐำน มีควำมละเอียดในกำรพิมพไ์ม่นอ้ยกวำ่ 600x600 dpi มีควำมเร็วในกำรพิมพร่์ำงไม่นอ้ยกวำ่ 18 หนำ้ ต่อนำที 
มีควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 mb รำยละเอียดต่ำงๆ ปรำกฏในเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 หนำ้ 16 ขอ้ 44  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน          งำน
บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน    เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลว. 
29 มี.ค. 2562    
 -  จดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ                                                                                                    ตั้งไว ้  5,000   บำท         
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 AV จ ำนวน 2 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 2,500  บำท คุณลกัษณะพื้นฐำน
มีก ำลงัไฟดำ้นนอกไม่น้อยกว่ำ 800 AV สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้ม่น้อยกวำ่ 15 นำที รำยละเอียดต่ำงๆ ปรำกฏใน
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 หน้ำ 22 ขอ้ 61  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้    ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน    งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน   เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 0879 ลว. 7 ก.พ. 2562    
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 (2.1.2) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    ตั้งไว้   16,500   บาท 
 - จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสำร                                                                                                ตั้งไว ้  16,500   บำท
เพื่อเป็นค่ำจดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสำร  จ ำนวน 3 ชุด ขนำด 4 ฟุต บำนเล่ือนกระจก  รำคำชุดละ 5,500  บำท จดัซ้ือตำม
รำคำทอ้งตลำด เน่ืองจำกบญัชีกลำงครุภณัฑ์ไม่ไดก้  ำหนดไว ้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและ
ชุมชน   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน    เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 2061 ลว. 29 มี.ค. 2562    

 (2.1.3)  ประเภททีด่ินและส่ิงก่อสร้าง     ตั้งไว้   6,822,000  บาท  
 - โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยกโูบร์โตะ๊อีนอ หมู่ท่ี 3                      ตั้งไว ้  1,264,000  บำท
เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยกูโบร์โต๊ะอีนอ หมู่ท่ี 3 ขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 600 เมตร หนำ 
0.15 เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ี อบต. ก ำหนด   ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0808.2/ว 2061 ลว. 29 มี.ค. 2562   ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665 หนำ้ท่ี 71 ขอ้ 30 
  - โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในบริเวณส ำนกังำน อบต. หมู่ท่ี 7       ตั้งไว ้ 331,000  บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในบริเวณส ำนกังำน อบต. หมู่ท่ี 7 ขนำดกวำ้ง 5.00 เมตร ยำว 
100 เมตร หนำ 0.15 เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ี อบต. ก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏใน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลว. 29 มี.ค. 2562   ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665 หนำ้ท่ี  80 ขอ้ 75  
 - โครงกำรถมดินเพื่อสำธำรณประโยชน์ หมู่ท่ี 4                                                             ตั้งไว ้  575,000  บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำถมดินเพื่อสำธำรณประโยชน์ หมู่ท่ี 4 ขนำดกวำ้งเฉล่ีย 55 เมตร ยำวเฉล่ีย 62.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ี อบต. ก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลว. 
29 มี.ค. 2562   ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665 หนำ้ท่ี  75 ขอ้ 50   
 - ก่อสร้ำงโรงจอดรถยนต ์                                                                                          ตั้งไว ้   1,280,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโรงจอดรถยนต ์ขนำดกวำ้ง 29.20 เมตร  ยำว 8.50 เมตร  รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ี อบต. 
ก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลว. 29 มี.ค. 2562    
 -  ก่อสร้ำงอำคำร อปพร.                                                                                                 ตั้งไว ้  672,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำร อปพร. ขนำดกวำ้ง 7.00 เมตร ยำว  6.00 เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ี อบต. 
ก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลว. 29 มี.ค. 2562   
 
 
 
 



  

-33- 
 

 - ก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค ์                                                                                    ตั้งไว ้  2,700,000  บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค ์ ขนำดกวำ้ง 15.00 เมตร ยำว  30.00 เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ี 
อบต. ก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลว. 29 มี.ค. 2562  
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
อ าเภอรือเสาะ   จงัหวดันราธิวาส 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 
 

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งส้ิน        รวม  12,003,865  บาท 
1.  รายจ่ายประจ า  ตั้งไว้     รวม  11,981,765   บาท 

  1.1   หมวดเงินเดือน ตั้งไว้     รวม   2,171,384  บาท  แยกเป็น… 
(1.1.1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน                                                                            ตั้งไว ้ 598,584  บำท     

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล  จ  ำนวน  2  อตัรำ   ไดแ้ก่ผูอ้  ำนวยกำร
กองศึกษำฯ  และนกัวิชำกำรศึกษำ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
กำรศึกษำ 

(1.1.2)  ประเภทเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก                       ตั้งไว ้  1,300,800  บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีส ำหรับครูผูดู้แลเด็ก  จ  ำนวน  5  อตัรำ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ    งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 

(1.1.3)  ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงาน ตั้งไว้  230,000   บาท  
 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                   ตั้งไว ้  60,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้(พนกังำนส่วนต ำบล  )ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                  ตั้งไว ้  150,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้(ครูผูดู้แลเด็ก) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 
 -  เงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ  (พ.ส.ร.)                                                                            ตั้งไว ้  20,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ  (พ.ส.ร.)   ส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 (1.1.4)   ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง                                                                           ตั้งไว ้  42,000   บำทเพื่อ
จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับผูอ้  ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้   ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
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 1.2   หมวดค่าจ้างช่ัวคราว                             ตั้งไว้      รวม   1,161,000   บาท  แยกเป็น… 

(1.2.1)  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง                                                                          ตั้งไว ้  235,080   บำทเพื่อ
จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  จ  ำนวน 2 อตัรำ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 (1.2.2)  ประเภทค่าจ้างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                                   ตั้งไว ้  613,920  บำทเพื่อ
จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  จ  ำนวน 4 อตัรำ   ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไป จ ำนวน 451,200 บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้162,720  บำท  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดบัก่อน
วยัเรียนและประถมศึกษำ 
 (1.2.3)  ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   312,000   บาท 
 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                      ตั้งไว ้  60,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏ
ในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                   ตั้งไว ้  120,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้(ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก) ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 
 -  เงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำว                    ตั้งไว ้  36,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำวส ำหรับพนกังำนจำ้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 -  เงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำวผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก                            ตั้ งไว้   96,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำวส ำหรับพนกังำนจำ้งผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ  

 1.3   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย และวสัดุ         ตั้งไว้      รวม  5,137,381  บาท  แยกเป็น… 
ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   345,032   บาท 
(1.3.1)   ประเภทเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร                                                              ตั้งไว ้  10,000   บำทเพื่อ

จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรส ำหรับ  พนกังำนส่วนต ำบล และผูมี้สิทธิเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรจำก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบท่ีก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำร
ทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 

(1.3.2)   ประเภทเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร                                                                   ตั้งไว ้  20,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรส ำหรับ  ครูผูดู้แลเด็ก และผูมี้สิทธิเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรจำกกรม
ส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ินตำมระเบียบท่ีก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ       งำน
ระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 

 
 
 



  

-36- 
(1.3.3)   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                         ตั้งไว ้  20,000   บำท      

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล และพนกังำนจำ้งขององคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 (1.3.4)   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.                      ตั้งไว ้  30,000  บำท  
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนส ำหรับผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งงำนก่อสร้ำง  เป็นตน้  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำร
ทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ          
 (1.3.5)  ประเภทค่าเช่าบ้าน                                                                                      ตั้งไว ้  36,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นใหก้บัพนกังำนส่วนต ำบลและผูมี้สิทธิเบิกจ่ำยเงินจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบท่ี
ก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 

(1.3.6)   ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณพีิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)         ตั้งไว ้  229,032   บำท    
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ    ส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล  และพนกังำนจำ้งขององคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 

 

ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   2,591,180   บาท 
(1.3.5)   ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ                      ตั้งไว้   288,000   บาท 

  -  ค่ำจำ้งเหมำรับ – ส่งนกัเรียน                                                                                      ตั้งไว ้  168,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำรถรับ–ส่งนกัเรียนของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กในอตัรำวนัละ 300 บำท/คนั    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ  
 -  ค่ำรับวำรสำร                                                                                              ตั้งไว ้  100,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับวำรสำร  เช่น  หนงัสือพิมพ ์ ปฎิทินรอมฎอน   นิตยสำร   ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 -  ค่ำจำ้งเหมำบริกำร                                                                ตั้งไว ้  20,000  บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำบริกำร  เช่น  ค่ำจำ้งเหมำบริกำรหรือแรงงำน และอ่ืนๆ ท่ีเขำ้ลกัษณะจำ้งเหมำบริกำร  ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 (1.3.6)   รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ                             ตั้ งไว ้  50,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำและประเพณีและวฒันธรรมต่ำงๆ ในทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 

(1.3.7)  รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ  
 -  ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                                  ตั้งไว ้  200,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน  ค่ำเบ้ียเล้ียง  ค่ำท่ีพกั  ค่ำพำหนะ  และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในกำรไปรำชกำร หรือไปอบรบสัมมนำ
ของพนกังำนส่วนต ำบลและพนกังำนจำ้ง   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไป
เก่ียวกบักำรศึกษำ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรม พ.ศ. 2557   
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 -  โครงกำรแข่งขนักีฬำตำ้นยำเสพติด                                                 ตั้งไว ้  220,000   บำท
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัแข่งขนักีฬำตำ้นยำเสพติด  เช่น  ฟุตบอล  และกีฬำอ่ืนๆ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ ว ัฒนธรรมและนันทนำกำ ร   งำนกีฬำและนันทนำกำร   ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรจดังำน กำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ อปท. พ.ศ. 2559 
ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665 หนำ้ท่ี 100 ขอ้ 11   
  -  โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรแข่งขนักีฬำ ระดบัอ ำเภอ และจงัหวดั                 ตั้งไว ้  50,000   บำท 
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในจดัส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ ระดบัอ ำเภอ และจงัหวดั  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  
ปรำกฏในแผนงำนศำสนำ วฒันธรรมและนนัทนำกำร   งำนกีฬำและนนัทนำกำร  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรจดังำน กำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนักกีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ อปท. พ.ศ. 2559  ตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665 หนำ้ท่ี  101 ขอ้ 17  
 -  โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมดำ้นกำรศึกษำ                                                                 ตั้งไว ้  50,000   บำทเพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ  โรงเรียนตำดีกำน่ำเรียน  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรมและนันทนำกำร   งำนศำสนำและวฒันธรรมท้องถ่ิน  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรจดังำน กำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ อปท. พ.ศ. 2559  
ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665 หนำ้ท่ี  100 ขอ้ 14  
 -  โครงกำรแข่งขนักีฬำและกรีฑำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก)                                             ตั้งไว ้  60,000   บำท เพื่อ
เป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัแข่งขนักีฬำและกรีฑำของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำน
กำรศำสนำ  วฒันธรรมและนนัทนำกำร   งำนกีฬำและนนัทนำกำร  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรจดังำน 
กำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ อปท. พ.ศ. 2559  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665 
หนำ้ท่ี  101 ขอ้ 16  
 -  โครงกำรเขำ้ค่ำยอบรมคุณธรรม จริยธรรมภำคฤดูร้อน                                            ตั้งไว ้  50,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยโครงกำรเขำ้ค่ำยอบรมคุณธรรม จริยธรรมภำคฤดูร้อน   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป    ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศำสนำ ว ัฒนธรรมและนันทนำกำร   งำนศำสนำ และวัฒนธรรมท้อง ถ่ิน   ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมและเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557  ตำม
แผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665 หนำ้ท่ี  100 ขอ้ 13   
 -  โครงกำรจดังำนเมำลิดสัมพนัธ์                                                     ตั้งไว ้  100,000   บำทเพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำนเมำลิดสัมพนัธ์ของต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำร
ศำสนำ  วฒันธรรมและนนัทนำกำร     งำนศำสนำ และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย
กำรใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2561-2665 หนำ้ท่ี  99 ขอ้ 6   
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  -  โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมและอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมของเด็กและเยำวชน          ตั้งไว ้  80,000   บำท
เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมและอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมของเด็กและเยำวชน  เช่น กำรประกวด
ซำเญำะ ประกวดซำเรำะ ประกวดอำนำชีด เป็นตน้   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ  
วฒันธรรมและนนัทนำกำร     งำนศำสนำและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรจดังำน 
กำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ อปท. พ.ศ. 2559  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665 
หนำ้ท่ี  98 ขอ้ 1   
 -  โครงกำรฝึกอบรมกำรอ่ำนอลักรุอ่ำน (กีรออำตี)                                                       ตั้งไว ้  100,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัฝึกอบรมกำรอ่ำนอลักรุอ่ำน (กีรออำตี) ให้แก่เยำวชนและประชำชน  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรม  และนนัทนำกำร   งำนงำนศำสนำและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมและเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2557  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665 หนำ้ท่ี 101 ขอ้ 19   
 -  โครงกำรจดังำนรอมฎอมสัมพนัธ์                                                                        ตั้งไว ้ 100,000   บำท   เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัโครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ฯ และโครงกำรรอมฎอมสัมพนัธ์เพื่อจดัซ้ืออินท
ผำลมั และเคร่ืองอุปโภคอ่ืน ๆ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏแผนงำนศำสนำ วฒันธรรมและนนัทนำกำร                      
งำนศำสนำและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจดังำน กำรแข่งขนักีฬำและกำรส่ง
นกักีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ อปท. พ.ศ. 2559  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665 หนำ้ท่ี  99 ขอ้ 7 
 -  โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยำวชน                                                               ตั้งไว ้ 100,000  บำทเพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยำวชน  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำร
ศำสนำ วฒันธรรมและนันทนำกำร   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัศำสนำ วฒันธรรมและนันทนำกำร  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรจดังำน กำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ อปท. พ.ศ. 2559  
ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665 หนำ้ท่ี 106 ขอ้ 16  
 -  โครงกำรอำซูรอสัมพนัธ์                                                                                           ตั้งไว ้ 80,000   บำทเพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำนอำซูรอสัมพนัธ์  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏแผนงำนศำสนำ วฒันธรรมและ
นนัทนำกำร   งำนศำสนำและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรจดังำน กำรแข่งขนักีฬำ
และกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ อปท. พ.ศ. 2559  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665         หนำ้ท่ี 100 
ขอ้ 12  
 -  โครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเยำวชนและประชำชนในต ำบล        ตั้งไว ้  100,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเยำวชนและประชำชนในต ำบล ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรมและนันทนำกำร   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัศำสนำ 
วฒันธรรมและนันทนำกำร   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2665 หนำ้ท่ี 98 ขอ้ 2   
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-  โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนท่ีของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นบริจะ๊                   ตั้งไว ้  80,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนท่ีของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นบริจ๊ะ  ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ   ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมและเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557   
 -  โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก)                   ตั้งไว ้ 592,900  บำท 
เพื่อจ่ำยค่ำอำหำรกลำงวนัส ำหรับศูนย์พฒันำเด็กเล็ก  จ  ำนวน 121 x 20 x 245 วนั  ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ย
วธีิกำรงบประมำณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ้ 17   
 -  โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก)                 ตั้งไว ้  205,700   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดักำรเรียนกำรสอน ของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก อตัรำคนละ 1,700 บำทต่อคนต่อปี 121 x 1,700 บำท     
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ   ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวธีิกำรงบประมำณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ้ 17     
 -  โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก)                 ตั้งไว ้   13,200    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหนงัสือเรียนของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก อตัรำคนละ 200 บำทต่อคนต่อปี 66 x 200 บำท     ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ    ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวธีิกำรงบประมำณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ้ 17     
 -  โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก)                 ตั้งไว ้   13,200    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียนของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก อตัรำคนละ 200 บำทต่อคนต่อปี 66 x 200 บำท     ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ   ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวธีิกำรงบประมำณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ้ 17     
 -  โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก)                 ตั้งไว ้   19,800    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองแบบนกัเรียนของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก อตัรำคนละ 300 บำทต่อคนต่อปี 66 x 300 บำท  ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ    ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวธีิกำรงบประมำณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ้ 17     
 -  โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก)                 ตั้งไว ้   28,380    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรรมพฒันำผูเ้รียนของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก อตัรำคนละ 430 บำทต่อคนต่อปี 66 x 430 บำท   ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวธีิกำรงบประมำณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ้ 17    
 -  โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก)              ตั้งไว ้   10,000    บำท
เพื่อจดัหำส่ือกำรเรียนกำรสอนเชิงสัญลกัษณ์ของควำมเป็นชำติ     ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำน
กำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวธีิกำรงบประมำณของ 
อปท. พ.ศ. 2541 ขอ้ 17  
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ค่าวสัดุ    ตั้งไว้  2,201,169  บาท 
(1.3.8)  ประเภทวสัดุส านักงาน                                                                                ตั้งไว ้  50,000   บำท     เพื่อ

จ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำนท่ีใชใ้นกำรปฏิบติังำน  เช่น  กระดำษ  ปำกกำ  แฟ้ม  หมึก  ดินสอ  ยำงลบ  ตรำยำง  
น ้ำด่ืม  ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ  

(1.3.9)  ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่                                                               ตั้งไว ้  20,000   บำท     เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือฟิล์ม  ลำ้ง  อดั และขยำยรูป  กระดำษเขียนโปสเตอร์   ฯลฯ    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 (1.3.10)  วัสดุกีฬา                                                                                        ตั้ งไว ้  50,000   บำท                                
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุกีฬำหรืออุปกรณ์กีฬำให้แก่เยำวชนภำยในต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศำสนำ  วฒันธรรมและนนัทนำกำร   งำนกีฬำและนนัทนำกำร 

 (1.3.11)  ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์                                                                                 ตั้งไว ้  50,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือแผน่ดิสก์  เมำส์  แป้นพิมพ ์ หมึกเคร่ืองพิมพ ์  ฯลฯ   ส ำหรับใชป้ระโยชน์ในกิจกำรขององคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 (1.3.12)วสัดุอาหารเสริม  (นม)                          ตั้งไว้   2,031,169  บาท 
 -  ค่ำอำหำรเสริม (นม)ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กจ ำนวน  121 x 7.82 x 260  วนั                       ตั้งไว ้  246,018  บำท
เพื่อจ่ำยส ำหรับสนบัสนุนอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 
 -  ค่ำอำหำรเสริม (นม)  โรงเรียน                                                                                 ตั้งไว ้  1,785,151   บำท                                               
เพื่อจ่ำยส ำหรับสนบัสนุนอำหำรเสริม (นม)  ใหแ้ก่โรงเรียนต่ำงๆ  ดงัน้ี   ตั้งไว ้ 7.82  บำท x 260 วนั                                                    
(1)  โรงเรียนบำ้นบือแรง    จ  ำนวน  151  คน    จ ำนวน   307,014   บำท 
(2)  โรงเรียนบำ้นอีนอ      จ  ำนวน  145  คน    จ ำนวน   294,814   บำท 
(3)  โรงเรียนบำ้นกยู ิ       จ  ำนวน  263  คน      จ ำนวน   534,732   บำท 
(4)  โรงเรียนชุมชนสัมพนัธ์บำ้นลำโละ  จ ำนวน  224  คน   จ ำนวน   455,437   บำท 
(5)  โรงเรียนบำ้นบริจะ๊     จ  ำนวน  95 คน       จ ำนวน   193,154   บำท 
       ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำงำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 
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 1.4   หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว้      รวม   3.512,000  บาท 
 (1.4.1)   ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้   3,512,000   บาท 
 -  อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนัใหแ้ก่โรงเรียนบำ้นบือแรง                                  ตั้งไว ้ 604,000   บำทเพื่อ
จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสนบัสนุนอำหำรกลำงวนัให้กบัเด็กนกัเรียนโรงเรียนบำ้นบือแรง  จ  ำนวน 151x20x200 วนั ตั้ง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 

-  อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนัใหแ้ก่โรงเรียนบำ้นอีนอ                                          ตั้งไว ้  580,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสนบัสนุนอำหำรกลำงวนัใหก้บัเด็กนกัเรียนโรงเรียนบำ้นอีนอ  จ  ำนวน  145x20x200วนั  ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 

-  อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนัใหแ้ก่โรงเรียนบำ้นกยู ิ                                         ตั้งไว ้  1,052,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสนบัสนุนอำหำรกลำงวนัใหก้บัเด็กนกัเรียนโรงเรียนบำ้นกยูิ  จ  ำนวน 263x20x200วนั  ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 

- อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนัให้แก่โรงเรียนชุมชนสัมพนัธ์บำ้นลำโละ                  ตั้งไว ้  896,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสนบัสนุนอำหำรกลำงวนัให้กบัเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนสัมพนัธ์บำ้นลำโละ  จ  ำนวน 
224x20x200 วนั ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 

-  อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนัให้แก่โรงเรียนบำ้นบริจ๊ะ                                     ตั้งไว ้ 380,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสนบัสนุนอำหำรกลำงวนัให้กบัเด็กนกัเรียนโรงเรียนบำ้นบริจ๊ะ จ  ำนวน 95x20x200วนั  ตั้ง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 

 

2.  รายจ่ายเพือ่การลงทุน               ตั้งไว้     รวม  22,100   บาท 

 2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์             ตั้งไว้   22,100  บาท 
 (2.1.1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์      ตั้งไว้   22,100  บาท 
 - จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับส ำนกังำน                   ตั้งไว ้  17,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ ส ำหรับส ำนกังำน จ ำนวน  1 เคร่ือง รำคำเคร่ือง 17,000  บำท ลกัษณะพื้นฐำน จอ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว   มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลกั (4 core) มีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพื้นฐำนไม่นอ้ยกวำ่ 3.1 GHz หรือดีกวำ่ มีหน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 มีขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 4 GB มี
หน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกวำ่ ขนำดควำมจุไม่นอ้ยกวำ่ 1 TB และรำยละเอียดต่ำงๆท่ีปรำกฏในเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 มีนำคม 2562 หนำ้ 3 
ขอ้ 7 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ  เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลว. 29 มี.ค. 2562    
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 - จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/ledขำวด ำ                                                                         ตั้งไว ้ 2,600   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ led ขำวด ำ จ  ำนวน 1 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 2 ,600 บำท คุณลกัษณะ
พื้นฐำน มีควำมละเอียดในกำรพิมพไ์ม่นอ้ยกวำ่ 600x600 dpi มีควำมเร็วในกำรพิมพร่์ำงไม่นอ้ยกวำ่ 18 หนำ้ ต่อนำที 
มีควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 mb รำยละเอียดต่ำงๆ ปรำกฏในเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 หนำ้ 16 ขอ้ 44  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำร
ทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ    เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลว. 29 มี.ค. 2562      
 -  จดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ                                                                                                    ตั้งไว ้  2,500   บำท         
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 AV จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 2,500  บำท คุณลกัษณะพื้นฐำน
มีก ำลงัไฟดำ้นนอกไม่น้อยกว่ำ 800 AV สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้ม่น้อยกวำ่ 15 นำที รำยละเอียดต่ำงๆ ปรำกฏใน
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 หน้ำ 22 ขอ้ 61  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 0879 ลว. 7 ก.พ. 2562      
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  อ าเภอรือเสาะ   จงัหวดันราธิวาส 

รายจ่ายงบกลาง 
รายจ่ายงบกลาง          ตั้งไว้รวม   11,540,644   บาท 
      1.   ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพนั         ตั้งไว้   10,740,644   บาท 
 (1.1)เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม                                                          ตั้งไว ้ 200,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมให้กบัพนกังำนจำ้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  
ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง   งำนงบกลำง 
 (1.2)เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม (ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก)                                          ตั้งไว ้  28,000   บำทเพื่อ
จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมให้กบัพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจต ำแหน่งผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กขององคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง   งำนงบกลำง 
 (1.3)   เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)                                   ตั้งไว ้  200,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏใน แผนงำนงบกลำง     งำน
งบกลำง 

(1.4)   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                    ตั้งไว ้ 191,500  บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน  (กบท.)   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏใน
แผนงำนงบกลำง   งำนงบกลำง 
 (1.5)   ค่าเบีย้ประกนัชีวติ                                                                        ตั้งไว ้  20,000   บำท                                 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียประกนัชีวิตให้แก่คณะผูบ้ริหำร สมำชิกสภำพนกังำนส่วนต ำบล  และพนกังำนจำ้งขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลลำโละ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง   งำนงบกลำง                            

(1.6)  เงินบ าเหน็จ  บ านาญ ลูกจ้างประจ า                                                                       ตั้งไว ้ 75,144   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนบ ำเหน็จ บ ำนำญ แก่ลูกจำ้งประจ ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง   งำนงบกลำง 

(1.7) ค่าเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ                                                                                      ตั้งไว ้  7,126,800   บำทเพื่อ
จ่ำยเป็นเบ้ียยงัชีพให้กบัผูสู้งอำยุ  จ  ำนวน 879 คน  ตำมระเบียบท่ีก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏใน
แผนงำนงบกลำง  งำนงบกลำง 
 (1.8)  ค่าเบีย้ยงัชีพความพกิาร                                                                                      ตั้งไว ้  2,899,200  บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเบ้ียยงัชีพควำมพิกำร จ ำนวน 302 คน  ตำมระเบียบท่ีก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏใน
แผนงำนงบกลำง  งำนงบกลำง 

 2.   ประเภทเงินส ารองจ่าย               ตั้งไว้   800,000   บาท                                                                             
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกรณีฉุกเฉิน  หรือจ ำเป็นเร่งด่วน ช่วยเหลือเยี่ยวยำผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ เช่น  กรณีอคัคีภยั  
อุทกภยัหรือภยัธรรมชำติ และอ่ืนๆ   ซ่ึงไม่ไดค้ำดหมำยไว ้   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนงบ
กลำง   งำนงบกลำง 
 


