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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 

 

 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
 

บดัน้ี  ถึงเวลำท่ีผูบ้ริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ  จะไดเ้สนอร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีต่อสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละอีกคร้ังหน่ึง  ฉะนั้น ในโอกำสน้ีผูบ้ริหำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
ลำโละ   จึงขอแถลงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกสภำทุกท่ำนไดท้รำบถึงสถำนะกำรคลงั   ตลอดจนหลกักำรและ
แนวนโยบำยกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565   ดงัต่อไปน้ี 
 

1.   สถานะการคลงั 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ ไดป้ระมำณกำรรำยรับไว้ทั้งส้ิน  จ ำนวน

57,346,996.- บำท ซ่ึงได้ประมำณกำรรำยรับจำกเงินรำยได้  จ ำนวน 21,220,649.- บำท จำกเงินอุดหนุนทั่วไป  
จ ำนวน  36,126,347.- บำท  โดยในส่วนของรำยไดท่ี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจดัเก็บเองจะปรับปรุงกำรจดัเก็บให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ส ำหรับงบประมำณรำยจ่ำยไดก้ ำหนดวงเงินรำยจ่ำยไว้ทั้งส้ินจ ำนวน 57,346,996.- บำท  ซ่ึง
คำดวำ่จะสำมำรถไปจดัท ำบริกำรสำธำรณะดำ้นต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพยิง่ขึ้น  กำรจดัท ำงบประมำณขององคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลลำโละเป็นกำรจดัท ำงบประมำณแบบสมดุล (รำยรับเท่ำกบัรำยจ่ำย) 
2.   การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 

ในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ แม้ว่ำรำยรับขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละจะมีจ ำนวนจ ำกัดเม่ื อ
เปรียบเทียบกบัภำรกิจต่ำงๆ ท่ีจะตอ้งด ำเนินกำรเพื่อบริกำรให้แก่ประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยก็ตำมแต่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละก็สำมำรถด ำเนินกิจกำรตำมท่ีได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยไวค้รบถว้นเกือบทุก
รำยกำร 
2.1  รายรับปีงบประมาณ  2565  ประมาณการไว้  รวมท้ังส้ิน   57,346,996.- บาท 
 

 

รายรับ 
รับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี  2564 

ประมาณการ 
ปี  2565 

 

หมายเหตุ 

รายได้จัดเกบ็ 502,403.56 480,000 573,500  

1.  หมวดภาษีอากร 9,314.51 107,000 10,000  

1.1  ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี 7,404 40,000 9,000  
1.2  ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 1,910.51 67,000 1,000  
1.3  ภำษีป้ำย - - -  
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รายรับ 
รับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี  2564 

ประมาณการ 
ปี  2565 

 

หมายเหตุ 

2.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต   86,588 3,000 193,500  
2.1  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 3,016 1,500 1,000  
2.2  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย - - 192,000  
2.3  ค่าปรับผิดสัญญาและค่าปรับอ่ืนๆ 82,852 - -  
2.4  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ 720 1,000 500  

2.5  ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ - 500 -  

3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 289,701.05 270,000 250,000  
3.1  ค่าดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 289,701.05 270,000 250,000  
     

4.  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 116,800 100,000 120,000  
4.1  ค่าขายแบบแปลน - - -  
4.2  รายไดเ้บด็เตลด็อ่ืนๆ 116,800 100,000 120,000  
     

รายได้ท่ีรัฐบาลจัดเกบ็แล้วจัดสรรให้แก่ อปท.     

5.  หมวดภาษีจัดสรร 21,349,596.86 20,074,813 20,647,149  
5.1  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 107,977.17 110,000 100,000  
5.2  ภาษีสรรพสามิต 7,595,264.81 7,600,800 7,235,000  
5.3  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 3,577,135.68 3,070,013 3,507,000  
5.4  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผน 9,682,210.80 9,204,000 9,564,149  
5.5  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 67,322.87 50,500 45,000  
5.6  ค่าภาคหลวงแร่ 79,642.45 37,500 70,000  
5.7  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

5,042 1,000 5,000  

5.8  ค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เล่ือน 233,144.04 - 120,000  
5.9  เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยอุทยาน            1,857.04 1,000 1,000  

 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้แก่ อปท,     
6.  หมวดเงินอุดหนุน 31,693,256 35,307,046 36,126,347  
6.1  เงินอุดหนุนทัว่ไป 31,507,610 35,307,046 36,126,347  
6.2  เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์ 185,646    

รวมเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 21,852,000.42 20,554,813 21,220,649  

รวมเงินรายได้กบัเงินอุดหนุน 53,545,256.42 55,861,859 57,346,996  
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2.2   รายจ่ายตามแผนงาน 
 

ด้าน/แผนงาน 
จ่ายจริง 
ปี  2563 

งบประมาณ 
ปี  2564 

งบประมาณ 
ปี  2565 

 

หมายเหตุ 

ด้านบริหารท่ัวไป     
1.  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 15,930,617.55 16,500,045 16,790,882  
2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 709,710 1,137,600 737,000  
     

ด้านบริการชุมชนและสังคม     
1.  แผนงานการศึกษา 9,627,640.30 10,934,821 11,523,167  
2.  แผนงานสาธารณสุข 383,419 330,000 330,000  
3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - -  
4.  แผนงานเคหะและชุมชน 3,948,320.38 3,285,701 3,110,590  
5.  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 427,418.63 840,000 840,000  
6.  แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 384,160 1,140,000 1,140,000  
     

ด้านการเศรษฐกจิ     
1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,672,298 9,038,000 9,531,000  

2.  แผนงานการเกษตร 117,865 100,000 100,000  
     

ด้านการด าเนินงานอ่ืน     
1.  แผนงานงบกลาง 11,035,970 12,555,692 13,244,357  
     
     

 

รวมรายจ่ายตามแผนงานท้ังส้ิน 
 

49,237,418.86 55,861,859 57,346,996 
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2.3   รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 
 

หมวด 
จ่ายจริง 
ปี  2563 

งบประมาณ 
ปี  2564 

งบประมาณ 
ปี  2565 

 

หมายเหตุ 

1.  รำยจ่ำยงบกลำง 11,035,970 12,555,692 13,244,357  

2.  หมวดเงินเดือนและค่ำจำ้งประจ ำ 10,540,022 12,589,892 14,385,107  
3.  หมวดค่ำตอบแทน ใชส้อย และวสัดุ 12,363,113.99 16,145,475 15,344,432  
4.  หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 401,784.87 640,000 640,000  
5.  หมวดเงินอุดหนุน 3,522,920 3,661,000 3,900,000  
6.  หมวดรำยจ่ำยอ่ืน 67,910 200,000 200,000  
7.  หมวดค่ำครุภณัฑ ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้ำง 11,305,698 10,069,800 9,632,300  

     
 

รวมรายจ่ายตามหมวดรายจ่ายท้ังส้ิน 
 

49,237,418.86 55,861,859 57,346,996 
 

 

2.4   รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ   เงินกู้   เงินจ่ายขาดเงินสะสม   (รำยจ่ำยท่ีไม่น ำไปตั้งงบประมำณ) 
 

จ่ายจาก 
 

 

รายการ 
ปี  2562 

(เป็นเงิน/บำท) 
ปี  2563 

(เป็นเงิน/บำท) 

1.   เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ    
    
    
    
2.   เงินจ่ายขาดเงินสะสม    
    
    
    

รวมทั้งส้ิน   

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
 



  

 

ส่วนที่   2 
 

 

 

 

ข้อบัญญัต ิ

 
เร่ือง 

 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

 

 

ของ 
 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
 

อ าเภอรือเสาะ     จังหวดันราธิวาส 

 
 



  

-6- 
 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
อ าเภอรือเสาะ   จังหวดันราธิวาส 

 

 

หลกัการ 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปทั้งส้ิน  ยอดรวม   57,346,996   บาท 
 

แยกรายละเอยีดตามแผนงานได้ดังนี.้. 
 

ก.   ด้านบริหารท่ัวไป 

         1.   แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   ยอดรวม  16,790,882  บำท 
         2.   แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน   ยอดรวม       737,600  บำท 
 

ข.   ด้านบริการชุมชนและสังคม 
         1.   แผนงำนกำรศึกษำ   ยอดรวม  11,523,167  บำท 
         2.   แผนงำนสำธำรณสุข   ยอดรวม       330,000  บำท 
         3.   แผนงำนสังคมสงเครำะห์    ยอดรวม              -       บำท 
         4.   แผนงำนเคหะและชุมชน   ยอดรวม    3,110,590  บำท 
         5.   แผนงำนสร้ำงควำมเขม็แขง็ของชุมชน   ยอดรวม       840,000  บำท 
         6.   แผนงำนกำรศำสนำ  วฒันธรรม และนนัทนำกำร  ยอดรวม    1,140,000  บำท 
 

ค.   ด้านการเศรษฐกจิ 
         1.   แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   ยอดรวม    9,531,000  บำท 
         2.   แผนงำนกำรเกษตร   ยอดรวม        100,000  บำท 
 

ง.   ด้านการด าเนินการอ่ืน  
         1.   แผนงำนงบกลำง   ยอดรวม  13,244,357  บำท 
 

เหตุผล 
เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของคณะผูบ้ริหำรท่ีได้วำงแผนไวต้ำมแผนพฒันำท้องถ่ินตลอด

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 จึงเสนอร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 เพื่อสมำชิก
สภำพิจำรณำเห็นชอบต่อไป 
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ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
อ าเภอรือเสาะ   จังหวดันราธิวาส 

 
 

โดยท่ีเป็นกำรสมควรตั้งขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2565 อำศยัอ ำนำจตำมควำม
ในมำตรำ  87  แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. 2537   และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึง  
(ฉบบัท่ี 7)  พ.ศ. 2562  จึงตรำขอ้บญัญติัขึ้นไวโ้ดยควำมเห็นชอบของสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ  และ
โดยอนุมติัของนำยอ ำเภอรือเสำะ   ดงัต่อไปน้ี.. 

ขอ้  1.   ขอ้บญัญติัน้ีเรียกวำ่  ขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
 ขอ้  2.   ขอ้บญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลำคม   พ.ศ. 2564   เป็นตน้ไป  
 ขอ้  3.   งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ใหต้ั้งจ่ำยเป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 
                           57,346,996.- บำท   โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนไดด้งัน้ี.. 
 ขอ้  4.   งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป 
ก.   ด้านบริหารท่ัวไป 

         1.   แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   ยอดรวม  16,790,882  บำท 
         2.   แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน   ยอดรวม       737,600  บำท 
 

ข.   ด้านบริการชุมชนและสังคม 
         1.   แผนงำนกำรศึกษำ   ยอดรวม   11,523,167  บำท 
         2.   แผนงำนสำธำรณสุข   ยอดรวม        330,000  บำท 
         3.   แผนงำนสังคมสงเครำะห์    ยอดรวม               -       บำท 
         4.   แผนงำนเคหะและชุมชน   ยอดรวม     3,110,590  บำท 
         5.   แผนงำนสร้ำงควำมเขม็แขง็ของชุมชน   ยอดรวม        840,000  บำท 
         6.   แผนงำนกำรศำสนำ  วฒันธรรม และนนัทนำกำร  ยอดรวม     1,140,000  บำท 
 

ค.   ด้านการเศรษฐกจิ 
         1.   แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   ยอดรวม      9,531,000  บำท 
         2.   แผนงำนกำรเกษตร   ยอดรวม         100,000  บำท 
 

ง.   ด้านการด าเนินการอ่ืน  
         1.   แผนงำนงบกลำง   ยอดรวม    13,244,357  บำท 
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ทั้งน้ี   ตำมรำยละเอียดปรำกฏในส่วนท่ี  3 
 ขอ้  5.   ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ ปฏิบติักำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย   กำรรับเงิน   กำรเบิกจ่ำยเงิน   กำรฝำกเงิน   กำรเก็บรักษำเงิน และ
กำรตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       
 ขอ้  6.   ใหน้ำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ   มีหนำ้ท่ีรักษำกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้บญัญติัน้ี 
 
 
      (ลงนำม) 
       (นำยพงศศ์ก์ด์ิ     หมำนละงู) 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ส่วนที่   3 
 

 

รายละเอยีดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 

 

ของ 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
 

อ าเภอรือเสาะ     จังหวดันราธิวาส 

 

 

 

 

~   ประมาณการรายรับ 

~   รายจ่ายตามแผนงาน 

~   รายละเอยีดรายจ่ายตามแผนงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
อ าเภอรือเสาะ   จังหวดันราธิวาส 

 

 

 

รายได้จัดเกบ็ 
1.  หมวดภาษีอากร     รวม    10,000    บาท  
     1.1   ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี    จ ำนวน    9,000    บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริงและผูอ้ยู่ในข่ำยช ำระภำษี 
     1.2   ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง  จ ำนวน    1,000    บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
     1.3   ภำษีป้ำย     จ ำนวน     -     บำท 
 ค ำช้ีแจง    ไม่ไดป้ระมำณกำรรำยรับตั้งไว ้  เน่ืองจำกในรอบปีท่ีผำ่นมำไม่มีเงินรำยรับ 
2.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต    รวม     193,000    บาท   
      2.1  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกบักำรควบคุมอำคำร   จ ำนวน  1,000  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
      2.2  ค่ำธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  จ ำนวน     192,000    บำท 
 ค ำช้ีแจง    ไม่ไดป้ระมำณกำรรำยรับตั้งไว ้  เน่ืองจำกในรอบปีท่ีผำ่นมำไม่มีเงินรำยรับ 
      2.3  ค่ำปรับผิดสัญญำ และค่ำปรับอ่ืนๆ  จ ำนวน       -     บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 

      2.4  ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย ์  จ ำนวน    500    บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
      2.5  ค่ำธรรมเนียมปิดประกำศ     จ ำนวน     -     บำท 

3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม   250,000   บาท   
     3.1   ค่ำดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร  จ ำนวน   250,000   บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวต้ ่ำกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ  เน่ืองจำกเทียบเคียงจำกรำยรับจริง 
4.  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็     รวม   120,000   บาท   
     4.1   ค่ำขำยแบบแปลน   จ ำนวน   -   บำท 
 ค ำช้ีแจง    ไม่ไดป้ระมำณกำรรำยรับตั้งไว ้  เน่ืองจำกในรอบปีท่ีผำ่นมำไม่มีเงินรำยรับ    
    4.2   รำยไดเ้บด็เตลด็อ่ืนๆ   จ ำนวน   120,000   บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวสู้งกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ   เน่ืองจำกเทียบเคียงจำกรำยรับจริง 
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รายได้ที่รัฐบาลจัดเกบ็แล้วจัดสรรให้แก่ อปท. 
5.  หมวดภาษีจัดสรร     รวม  20,647,149   บาท   
      5.1  ภำษีธุรกิจเฉพำะ     จ ำนวน    100,000    บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
      5.2  ภำษีสรรพสำมิต     จ ำนวน   7,235,000  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
      5.3  ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตำม พรบ.จดัสรรรำยไดฯ้  จ ำนวน   3,507,000  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
      5.4  ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตำม พรบ. ก ำหนดแผนกระจำยอ ำนำจฯ  จ ำนวน   9,564,149  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
      5.5  ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม     จ ำนวน   45,000  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
      5.6  ค่ำภำคหลวงแร่     จ ำนวน   70,000  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
      5.7  ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประมวลกฎหมำยท่ีดิน จ ำนวน  5,000  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
      5.8  ค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เล่ือน   จ ำนวน    120,000    บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
      5.9  เงินท่ีเก็บตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยอุทยำน                         จ ำนวน   1,000   บำท                                                  
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 

รายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนให้แก่ อปท. 
6.  หมวดเงินอุดหนุนรวม   36,126,347  บาท 
       6.1  เงินอุดหนุนทัว่ไป    จ ำนวน   36,126,347  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวสู้งกวำ่รำยรับจริง  ปี  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

รายจ่ายตามหน่วยงาน 

 
 

ของ 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
 

อ าเภอรือเสาะ   จังหวดันราธิวาส 
 

 

 

หน่วยงาน 
~   ส านักงานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
~   กองคลงั 
~   กองช่าง 
~   กองการศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

อ าเภอรือเสาะ   จังหวดันราธิวาส 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน  ส านักงานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งส้ิน        รวม  15,991,062  บาท 
1.รายจ่ายประจ า  ตั้งไว้     รวม   15,924,262   บาท 

1.1   หมวดเงินเดือน  ตั้งไว้     รวม   5,251,947  บาท  แยกเป็น... 
เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)   ตั้งไว้   684,720   บาท 

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

(1.1.2)  ประเภทค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก อบต.                            ตั้ งไว ้  42,120   บำท   
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนส ำหรับนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  (2  อตัรำ)  รวมจ ำนวน  3  อตัรำ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำน
บริหำรทัว่ไป                                                                                                                

(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 งจ่ำยจำกเงินรำยได ้     
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้   4,567,227   บาท 
(1.1.5)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน                                                                               ตั้งไว ้ 4,025,227  บำท     

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล  จ ำนวน 11 อตัรำ  ไดแ้ก่  ปลดัองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล   รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด   นักวิ เครำะห์นโยบำยฯ                    
นักทรัพยำกรบุคคล  นักพฒันำชุมชน  นิติกร นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน  นักวิชำกำรสำธำรณสุข   เจำ้พนักงำน
ธุรกำร  เจำ้พนักงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   
งำนบริหำรทัว่ไป 
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(1.1.6)   ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน         ตั้งไว้    410,000   บาท 

 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                        ตั้งไว ้  330,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏ
ในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 
          -  เงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ  (พ.ส.ร.)                                                                                  ตั้งไว ้   80,000   บำท    
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ  (พ.ส.ร.)  ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้   ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 
 (1.1.7)   ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง                                                                              ตั้งไว ้  132,000  บำท    
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับ ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  รองปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  และหัวหนำ้
ส ำนกังำนปลดั  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนบริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรทัว่ไป 

 1.2   หมวดค่าจ้างช่ัวคราว                   ตั้งไว้      รวม   920,350  บาท  แยกเป็น… 
(1.2.1)  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง                                                                                  ตั้งไว ้  746,350   บำท      

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  5  อตัรำ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏ
ในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.2.2)   ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงานจ้าง         ตั้งไว ้  174,000   บำท 
 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                      ตั้งไว ้  150,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏ
ในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

-  เงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำว           ตั้งไว ้  24,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทัว่ไป  งำนบริหำรงำนทัว่ไป     

 1.3   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย และวัสดุ         ตั้งไว้      รวม  8,702,965   บาท   แยกเป็น.. 
ค่าตอบแทน   ตั้งไว้   2,679,965   บาท 
(1.3.1)   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                 ตั้งไว ้  100,000   บำท      

เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรส ำหรับผูบ้ริหำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  พนักงำนส่วนต ำบล และผูมี้สิทธิ
เบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบท่ีก ำหนด   ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.3.2)   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                        ตั้งไว ้  20,000   บำท               
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล  ลูกจำ้งประจ ำและพนกังำนจำ้ง
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต 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.   ตั้งไว้   869,165  บาท  แยกเป็น... 
 -  ค่ำตอบแทนส ำหรับผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่อปท.      ตั้งไว ้ 100,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนส ำหรับผูป้ฏิบัติรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงงำนก่อสร้ำง  เป็นต้น  ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป             
งำนบริหำรทัว่ไป 
 -  ค่ำตอบแทนส ำหรับผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่อปท.     ตั้ งไว้  70,000   บ ำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำท่ีเสียไปเพื่อสนบัสนุนกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี   เช่น   เทศกำลวนัปีใหม่  เทศกำล
วนัสงกรำนต์  เป็นต้น   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำร
ทัว่ไปเก่ียวกบักำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 -  ค่ำตอบแทนเจำ้หนำ้ท่ีในกำรเลือกตั้ง                                                                             ตั้งไว ้  300,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเจำ้หนำ้ท่ีในกำรจดักำรเลือกตั้งทัว่ไปหรือเลือกตั้งซ่อมของผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน และสมำชิกสภำ
ทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรทัว่ไป 

-  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวลัประจ ำปี)                                  ตั้งไว ้  399,165   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวลัประจ ำปี)  ส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบลลูกจำ้งประจ ำ 
และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป          
งำนบริหำรทัว่ไป 
 (1.3.5)  ประเภทค่าเช่าบ้าน                                                                                                ตั้งไว ้  150,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นใหก้บัพนกังำนส่วนต ำบลและผูมี้สิทธิเบิกจ่ำยเงินจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบท่ี
ก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

ค่าใช้สอย   ตั้งไว้   4,916,000   บาท 
(1.3.6)   ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว ้ 1,976,000  บำท  แยกเป็น.. 

 -  ค่ำจำ้งเหมำบริกำร                                                                                                        ตั้งไว ้ 1,966,000   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำท ำควำมสะอำดเก็บขยะ ค่ำจำ้งเหมำพนกังำนประจ ำรถดบัเพลิง พนกังำนกูชี้พ พนกังำนกูภ้ยั     
ค่ำประกนัรถยนต ์ ค่ำพรบ. ค่ำจำ้งเหมำบริกำรหรือแรงงำน และอ่ืนๆ ท่ีเขำ้ลกัษณะจำ้งเหมำบริกำร   ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 
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 -  ค่ำจำ้งเหมำดูแลรักษำเวบ็ไซต ์                        ตั้งไว ้  10,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำเว็บไซต์ (web site) ของ อบต. เช่นค่ำโดเมนเนม ค่ำเช่ำพื้นท่ี ท ำเว็บไซต์ (web 
hosting) และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตั้ง  จ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรทัว่ไป 
 (1.3.7)   ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน                                      ตั้งไว ้  400,000   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น  เพื่อให้สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ  เช่นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
ทรัพยสิ์นและครุภณัฑ ์ เป็นตน้  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรทัว่ไป    

(1.3.8)  ประเภทรายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธิีการ              ตั้งไว้   50,000   บาท   แยกเป็น.. 
   -  ค่ำรับรอง                                                                                                                                  ตั้งไว ้  30,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรตอ้นรับบุคคลและคณะบุคคล  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองในกำรรับรอง    ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรทัว่ไป   
 -  ค่ำเล้ียงรับรอง                                                                                                                   ตั้งไว ้  20,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ ท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง
จำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เป็นตน้  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองในกำรเล้ียงรับรอง   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทัว่ไป     ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.3.9) ประเภทรายจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 -  ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                                                                ตั้งไว ้  400,000   บำท        
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน  ค่ำเบ้ียเล้ียง  ค่ำท่ีพกั  ค่ำพำหนะ  และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในกำรไปรำชกำรหรืออบรมสัมมนำของ
คณะผูบ้ริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจำ้ง  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
หรือผูท่ี้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสั่งให้ไปปฏิบติัรำชกำร ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม พ.ศ. 2557    
 -  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง                                                                                              ตั้งไว ้  300,000  บำท
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งทัว่ไปหรือเลือกตั้งซ่อมของผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน และสมำชิกสภำทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนบริหำรทั่วไป  เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว 5013 ลว. 26 ส.ค.2563     
 -  โครงกำร อบต.พบประชำชน                                                                                ตั้ งไว ้  100,000   บำท    
เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัโครงกำร อบต.พบประชำชน   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน พ.ศ. 2559  
ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หนำ้ท่ี 98 ขอ้ 5  
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              -   โครงกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
ลำโละ                                                                                                                                          ตั้งไว ้  100,000   บำท        
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลลำโละ   ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป  เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม พ.ศ. 2557  ตำมแผนพฒันำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 
หนำ้ท่ี 99 ขอ้ 9   
 -  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีรับเสด็จ                                                                                           ตั้งไว ้  100,000   บำท    
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเสำธง  ธงชำติ  ธงตรำสัญลกัษณ์ต่ำงๆ  ค่ำจดัท ำป้ำยทรงพระเจริญ  จดัท ำซุ้มรับเสด็จ เป็นตน้  ตั้งจ่ำย 
จำก เงิน อุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป    งำนบ ริหำรงำนทั่วไป   เป็นไปตำมระเบี ยบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562     
 -  โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ                                                                        
           ตั้ ง ไว้    50,000   บ ำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัโครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนบริหำรทั่วไป  เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม พ.ศ. 2557  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หน้ำท่ี 99  
ขอ้ 10  
           -  โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติด                                               ตั้ งไว้   100,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดส ำหรับเด็กและเยำวชนขององค์กำรบริหำรส่วน
ทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเขม้แข็งของชุมชน   งำนส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งของชุมชน   เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0810.6/ว 31188 ลว. 28 พ.ค. 2562  ตำม
แผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  หนำ้ท่ี 100 ขอ้ 15 
 -  โครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุทำงถนน ช่วงเทศกำล ส ำคญั                                      ตั้งไว ้  50,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัโครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุทำงถนน ช่วงเทศกำล ส ำคญั เช่นเทศกำลปีใหม่ เทศกำลสงกรำนต ์
เป็นตน้   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป    ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำร
รักษำควำมสงบภำยใน   เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด  มท 0810.4/ว 1464 ลว. 5 
เม.ย. 2562  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หนำ้ท่ี 101 ขอ้ 20                                   
 -  กำรรณรงค ์ ควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ                                                                   ตั้งไว ้  100,000   บำท 
เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรรณรงค ์ ควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ  เช่น โรคไขเ้ลือดออก  มำลำเรีย  ชิกุนคุนยำ   เป็นตน้   
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข  งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับสำธำรณสุข  เป็นไปตำม
พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2562  ตำม
แผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  หนำ้ท่ี 103 ขอ้ 26 
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           -  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม                                        ตั้งไว ้  100,000   บำท
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม  รวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมแนวพระ
รำชเสำวนียฯ์  กำรดูแลรักษำป่ำไม ้ กำรปลูกต้นไม ้ กำรปรับปรุงภูมิทศัน์  ฯลฯ   ตลอดจนกำรให้ควำมรู้ต่ำงๆ  ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร   งำนส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ  เป็นไปตำม
พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2562  ตำม
แผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  หนำ้ท่ี 102 ขอ้ 25 
           -  โครงกำรส่งเสริมและพฒันำอำชีพแก่ประชำชน                                                                                             ตั้งไว ้   100,000    บำท 
เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมและพฒันำอำชีพแก่ประชำชน เช่น  ค่ำอำหำร  ค่ำวิทยำกร และค่ำใชจ่้ำย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน   งำนส่งเสริมและ
สนบัสนุนควำมเขม้แข็งของชุมชน  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน พ.ศ. 2559  
ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  หนำ้ท่ี  106 ขอ้ 16   
 -  โครงกำรส่งเสริม สนบัสนุน กำรจดัท ำแผนชุนชนและกิจกรรม                    ตั้งไว ้  50,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรส่งเสริม สนบัสนุน กำรจดัท ำแผนชุมชน และกิจกรรมสนบัสนุน กำรจดัประชุมประชำคม
แผนชุมชน กำรพฒันำผูน้ ำชุมชน  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเขม้แข็งชุมชน   งำน
ส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน   เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด  มท 
0810.3/ว 1921  ลว. 16 พ.ค. 2562  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หนำ้ท่ี 102 ขอ้ 24 

 -  โครงกำรฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร.                                                        ตั้ ง ไว้   400,000  บ ำท          
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร. เพื่อทบทวนควำมรู้และฝึกอบรม อปพร.  ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับกำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม พ.ศ. 2557  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2561-2565  หนำ้ท่ี 103 ขอ้ 27   
 -  ก ำรจัด กิ จก รรมและ โครงก ำร เฉ ลิ มพ ระ เกี ยร ติ แล ะโครงก ำรอัน เน่ื อ งม ำจำกพ ระรำชด ำ ริ                                                                          
            ตั้ ง ไว้    50,000   บ ำท                        
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรหรือสนับสนุนโครงกำรเฉลิมพระเกียรติและโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ   ตั้งจ่ำย
จำก เงิน อุดห นุนทั่วไป   ปรำกฏในแผนงำนบ ริหำรงำนทั่วไป   งำนบ ริหำรทั่วไป   เป็นไปตำมระเบี ยบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ .ศ. 2562                      
ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  หนำ้ท่ี 97 ขอ้ 7   

-  โครงกำรสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจำกโรคพิษสุนขับำ้                                ตั้งไว ้  20,000   บำท 
เพื่อจ่ำยค่ำจัดโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ  ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏใน
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวสัดิภำพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  ตำม
แผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  หนำ้ท่ี 97 ขอ้ 8 
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 -   โครงกำรรณรงคแ์ยกก่อนทิ้ง ชีวิตมีสุข                                                                        ตั้งไว ้  30,000   บำท             
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัโครงกำรรณรงคแ์ยกก่อนทิ้ง ชีวิตมีสุข  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำม
เขม้แขง็ของชุมชน  งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเขม้แขง็ชุมชน  เป็นไปตำม พรบ.รักษำควำมสะอำดและควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบำ้นเมือง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2560   ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  หนำ้ท่ี 97 ขอ้ 9 
 -  โครงกำรขำ้รำชกำรไทย ไร้ทุจริต                                                          ตั้ งไว้   300,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัโครงกำรขำ้รำชกำรไทย ไร้สุจริต  ส ำหรับผูบ้ริหำร สมำชิกสภำฯ พนกังำนส่วนต ำบล พนักงำนจำ้ง 
เป็นตน้  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเขม้แข็งของชุมชน   งำนส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมเขม้แข็งของชุมชน  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม พ.ศ. 2557  ตำม
แผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หนำ้ท่ี 103 ขอ้ 30   
 -  โครงกำรจดังำนวนัผูสู้งอำยุ                                                            ตั้ งไว้  30,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำนในวนัผูสู้งอำยุ ในเขต อปท.   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  แผนงำนสร้ำงควำม
เขม้แข็งของชุมชน   งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเขม้แข็งของชุมชน  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน พ.ศ. 2559   ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  หนำ้ท่ี 102 ขอ้ 23   
 -  โครงกำรขบัเคล่ือนสภำเด็กและเยำวชนต ำบลลำโละ                                                    ตั้งไว ้  100,000   บำท 
เพื่อเป็นค่ำจดัโครงกำรขบัเคล่ือนสภำเด็กและเยำวชนต ำบลลำโละ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  แผนงำนสร้ำงควำม
เขม้แข็งของชุมชน   งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเขม้แข็งของชุมชน   พรบ. ส่งเสริมกำรพฒันำเด็กและเยำวชน
แห่งชำติ พ.ศ.2550  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หนำ้ท่ี 104 ขอ้ 5   
 -  โครงกำรเชิดชูเกียรติคนดีต ำบลลำโละ                                                                         ตั้งไว ้  10,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรม มอบโล่ รำงวลั ฯลฯ เชิดชูเกียรติคนดีต ำบลลำโละ  ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป      
แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แข็งของชุมชน   งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเขม้แข็งของชุมชน   เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน พ.ศ. 2559   ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หน้ำท่ี  105  
ขอ้ 8  

 ค่าวัสดุ   ตั้งไว้   1,107,000   บาท 
(1.3.10)  ประเภทวัสดุส านักงาน                                                                              ตั้ งไว ้  100,000   บำท     

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุส ำนักงำนท่ีใชใ้นกำรปฏิบติังำน  เช่น  กระดำษ  ปำกกำ  แฟ้ม  หมึก  ดินสอ  ยำงลบ   ตรำยำง  
น ้ำด่ืม  ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรทัว่ไป 
  (1.3.11)  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                               ตั้งไว ้  200,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือแบตเตอร่ี  ยำงใน  ยำงนอก  น ้ำมนัเบรก  หวัเทียน  กระจกมองขำ้ง  หมอ้น ้ำ  ฟิลม์กรองแสง   ฯลฯ   
ตลอดจนเคร่ืองจกัรกลและยำนพำหนะท่ีเขำ้มำปฏิบติังำนหรือช่วยเหลือภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 
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 (1.3.12)  ประเภทวัสดุเช้ือเพลงิและหล่อล่ืน                                                                    ตั้งไว ้  300,000   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือน ้ ำมนัเคร่ือง  น ้ ำมนัเบนซิน  น ้ ำมนัดีเซล  น ้ ำมนัจำรบี  ฯลฯ  ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง  รถดบัเพลิง 
และรถบรรทุกขยะ ตลอดจนเคร่ืองจกัรกลและยำนพำหนะท่ีเขำ้มำปฏิบติังำนหรือช่วยเหลือภำรกิจตำมอ ำนำจหนำ้ท่ี
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.3.13)  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                              ตั้ งไว ้ 200,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือฟิล์ม  ลำ้ง  อดั และขยำยรูป  กระดำษเขียนโปสเตอร์   ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 
 (1.3.14)  ประเภทวัสดุการเกษตร                                                                                     ตั้งไว ้  20,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือพนัธุ์พืช  ปุ๋ ย  สำรเคมีป้องกนัและก ำจดัศตัรูพืช  จอบ  เสียม  กรรไกรตดัก่ิง  สปริงเกอร์   ฯลฯ    
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.3.15)  ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์                                                                                ตั้งไว ้  100,000   บำท 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือแผน่ดิสก ์ เมำส์  แป้นพิมพ ์ หมึกเคร่ืองพิมพ ์  ฯลฯ   ส ำหรับใชป้ระโยชน์ในกิจกำรขององคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป    งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.3.16)  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                        ตั้งไว ้  50,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทยต่์ำงๆ เช่น ค่ำแอลกอฮอล ์ ออกซิเจน น ้ำยำต่ำงๆ เวชภณัฑ ์ และ
อ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข  งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน               

(1.3.17)  ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย                                                                               ตั้งไว ้  20,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำย เช่น เคร่ืองแบบ เส้ือ กำงเกง รองเทำ้ ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้   ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป    งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.3.18) ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลงิ                                                                                   ตั้งไว ้  96,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง เช่น ท่อสำยส่งน ้ ำ  สำยดบัเพลิง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏใน
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน   งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

(1.3.19)  ประเภทวัสดุจราจร                                                               ตั้งไว ้   21,000   บำท  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุจรำจร เช่น สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกเฉิน แผงกั้นจรำจร ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน   งำนจรำจร                                                                                             

1.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้      รวม   640,000   บาท  แยกเป็น.. 
(1.4.1)   ประเภทค่าไฟฟ้า                                                                                              ตั้งไว ้  500,000   บำท       

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำและค่ำไฟฟ้ำเกินสิทธิของปีผ่ำนมำ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.4.2)   ประเภทค่าโทรศัพท์                                                                                     ตั้ งไว ้  20,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศพัท์ในกำรติดต่อและประสำนงำนรำชกำร ส ำหรับท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล      ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 
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(1.4.3)   ประเภทค่าไปรษณีย์                                                                                           ตั้งไว ้  10,000   บำท     

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย ์ ค่ำธนำณัติ  ค่ำซ้ือดวงตรำไปรษณียย์ำกร  ค่ำเช่ำตูไ้ปรษณีย ์ส ำหรับใช้ประโยชน์ในกิจกำร
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

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

 1.5   หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว้      รวม   209,000   บาท 
 (1.5.1) อุดหนุน อบต.รือเสาะออก                                                                                       ตั้งไว ้  29,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในศูนยป์ฏิบติักำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป       
 (1.5.2) อุดหนุนหมู่บ้าน/ชุมชน                                                               ตั้ งไว้  180,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนหมู่บำ้น/ชุมชน ในต ำบลลำโละทั้ง  9 หมู่ๆละ 20,000  บำท ว่ำดว้ยโครงกำรพระรำชด ำริดำ้น
สำธำรณสุขของ อปท.  ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับ
สำธำรณสุข                                                                                                                                                           
 1.6   หมวดรายจ่ายอ่ืน  ตั้งไว้      รวม   200,000   บาท 

(1.6.1) รายจ่ายเพ่ือการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย                                                   ตั้งไว ้  100,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือและบรรเทำสำธำรณภยั ต่ำงๆเช่น เคร่ืองอุปโภคบริโภค วสัดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ท่ี
จ ำเป็น ฯลฯ ในกำรบรรเทำสำธำรณภัย  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน       
งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 
 (1.6.2)  ค่าสมทบกองทุนเศรษฐกจิชุมชนพึง่ตนเอง                                         ตั้ ง ไ ว้    100,000  บ ำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสมทบกองทุนเงินกูย้มื เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อใหก้ลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มอำชีพในต ำบลกูย้ืมเป็น
เงินทุนในกำรสร้ำงอำชีพ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ย เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง พ.ศ. 2541   ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน   งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเขม้แขง็ของชุมชน 

2.  รายจ่ายเพ่ือการลงทนุ               ตั้งไว้     รวม   66,800   บาท 

 2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์           ตั้งไว้   66,800   บาท 
 (2.1.1)  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน               ตั้งไว้   29,700  บาท 
 - จดัซ้ือตูเ้หลก็บำนเล่ือน                                                                                                     ตั้งไว ้  29,700   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือตูเ้หลก็เก็บเอกสำร จ ำนวน 8 หลงั ขนำด 120 x 90 ซ.ม.   แบบบำนทึบ จ ำนวน 7 หลงัๆ 3,700 บำท  
แบบบำนเล่ือนกระจก 1 หลงัๆละ 3,800  บำท  จดัซ้ือตำมรำคำท้องตลำด  เน่ืองจำกบญัชีครุภณัฑ์ไม่ได้ก ำหนดไว ้     
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป    งำนบริหำรทัว่ไป 
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(2.1.2)  ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์              ตั้งไว้   37,100   บาท 
 - จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับส ำนกังำน                 ตั้ ง ไ ว้    17,000   บ ำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ ส ำหรับส ำนักงำน จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำเคร่ือง 17,000  บำท ลกัษณะพื้นฐำน จอ
ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 น้ิว   มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่นอ้ยกวำ่ 4 แกนหลกั (4 core) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ
พื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.1 GHz หรือดีกว่ำ มีหน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB มีหน่วย
จดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB คุณลกัษณะเฉพำะสังเขป  ปรำกฏในเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 หน้ำ 3 ขอ้ 6 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป   

- จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/led ขำวด ำ                                                                        ตั้งไว ้ 2,600   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ led ขำวด ำ จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 2,600 บำท คุณลกัษณะพื้นฐำน 
มีควำมละเอียดในกำรพิมพไ์ม่นอ้ยกวำ่ 600x600 dpi มีควำมเร็วในกำรพิมพร่์ำงไม่นอ้ยกวำ่ 18 หนำ้ ต่อนำที มีควำมจ ำ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 mb รำยละเอียดต่ำงๆ ปรำกฏในเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 หนำ้ 16 ขอ้ 44  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรทัว่ไป   

- จดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์                                                ตั้งไว ้  15,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ์  จ ำนวน 2 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 7,500 บำท 
คุณลกัษณะพื้นฐำน มีควำมละเอียดในกำรพิมพไ์ม่นอ้ยกวำ่ 1,200x1,200 dpi มีควำมเร็วในกำรพิมพข์ำวด ำ ไม่นอ้ยกว่ำ 
27 หน้ำ ต่อนำที รำยละเอียดต่ำงๆ ปรำกฏในเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี 
พ.ศ. 2563 หนำ้ 18 ขอ้ 50  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป   

-  จดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ                                                                                                   ตั้งไว ้  2,500   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 AV จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 2,500  บำท คุณลกัษณะพื้นฐำนมี
ก ำลงัไฟดำ้นนอกไม่นอ้ยกว่ำ 800 AV สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 15 นำที รำยละเอียดต่ำงๆ ปรำกฏในเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 หน้ำ 21 ขอ้ 62  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป   
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
อ าเภอรือเสาะ   จังหวดันราธิวาส 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองคลงั 
 

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งส้ิน        รวม  2,806,820   บาท 
1.  รายจ่ายประจ า  ตั้งไว้     รวม   2,806,820   บาท 

 1.1   หมวดเงินเดือน  ตั้งไว้     รวม   1,382,840   บาท  แยกเป็น...      
(1.1.1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน                                                                        ตั้ งไว ้  1,098,840   บำท     

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล  จ ำนวน  5  อตัรำ  ไดแ้ก่  ผูอ้  ำนวยกำร
กองคลงั  นกัวิชำกำรเงินและบญัชี  เจำ้พนกังำนกำรเงินและบญัชี  เจำ้พนกังำนพสัดุ และเจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได ้  ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 

(1.1.2)   ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงาน ตั้งไว้   242,000   บาท    แยกเป็น…  
 -  เงินเพิ่มค่ำครองชีพ                                               ตั้งไว ้  72,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 
 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                   ตั้งไว ้  150,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏ
ในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 
 -  เงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ  (พ.ส.ร.)                                                                    ตั้ งไว ้ 20,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ  (พ.ส.ร.) ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 
 (1.1.3)   ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง                                                                           ตั้ งไว ้  42,000   บำท    
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป                    
งำนบริหำรงำนคลงั 
 1.2   หมวดค่าจ้างช่ัวคราว  ตั้งไว้      รวม   596,630   บาท   แยกเป็น… 

(1.2.1)  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง                                                                             ตั้งไว ้  496,630  บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  3  อัตรำ   ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได ้    
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั  
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(1.2.2)  ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   100,000   บาท 
-  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                     ตั้งไว ้  90,000   บำท

เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏ
ในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 

-  เงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำว           ตั้งไว ้  10,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 
 

 1.3   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย และวัสดุ         ตั้งไว้      รวม   827,350   บาท  แยกเป็น.. 

ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   293,350  บาท 
(1.3.1)   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                   ตั้งไว ้  20,000   บำท     

เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรส ำหรับพนักงำนส่วนต 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)   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.          ตั้งไว้   233,350   บาท            
 -  ค่ำตอบแทนส ำหรับผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่อปท.      ตั้งไว ้ 100,000   บำท 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนส ำหรับผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงงำนก่อสร้ำง  เป็นต้น  ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป          
งำนบริหำรงำนคลงั 

 -  ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวลัประจ ำปี)                    ตั้งไว ้  133,350   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรำงวลัประจ ำปี)   ส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล และพนกั 
งำนจำ้งองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 

(1.3.4)  ประเภทค่าเช่าบ้าน                                                                                      ตั้งไว ้  20,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นให้กบัพนักงำนส่วนต ำบลและผูมี้สิทธิเบิกจ่ำยเงินจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบท่ี
ก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 

ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   184,000   บาท 
(1.3.5)  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                                                                ตั้งไว ้  84,000   บำท     

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเยบ็หรือเขำ้ปกหนังสือ  ค่ำถ่ำยเอกสำร  แบบพิมพแ์ละส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ  ค่ำจำ้งเหมำบริกำรหรือแรงงำน 
อ่ืนๆ ท่ีเขำ้ลกัษณะจำ้งเหมำบริกำร  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 
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 (1.3.6)  ประเภทรายจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
              -  ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                                                            ตั้งไว ้  100,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน  ค่ำเบ้ียเล้ียง  ค่ำท่ีพกั  ค่ำพำหนะ  และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในกำรไปรำชกำรหรืออบรมสัมมนำของ
พนกังำนส่วนต ำบลและพนกังำนจำ้ง   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  
งำนบริหำรงำนคลงั 

ค่าวัสดุ   ตั้งไว้   350,000   บาท 
(1.3.7)  ประเภทวัสดุส านักงาน                                                                                   ตั้ งไว ้  50,000   บำท     

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุส ำนักงำนท่ีใชใ้นกำรปฏิบติังำน  เช่น  กระดำษ  ปำกกำ  แฟ้ม  หมึก  ดินสอ  ยำงลบ  ตรำยำง    
ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 
 (1.3.8)  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว                                                                           ตั้งไว ้  150,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือไมก้วำด  ชอ้น  ชำม  ผงซักฟอก  น ้ ำยำลำ้งจำน  ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรงำนคลงั 
 (1.3.9)  ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์                                                                                       ตั้งไว ้  50,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือแผ่นดิสก์  เมำส์  แป้นพิมพ ์ หมึกเคร่ืองพิมพ ์  ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทัว่ไป    งำนบริหำรงำนคลงั 

 (1.3.10)  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                    ตั้งไว ้  100,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือฟิล์ม  ลำ้ง  อดั และขยำยรูป  กระดำษเขียนโปสเตอร์   ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป    งำนบริหำรงำนคลงั 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
อ าเภอรือเสาะ   จังหวดันราธิวาส 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองช่าง 
 

 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งส้ิน        รวม  12,641,590  บาท 
1. รายจ่ายประจ า     ตั้งไว้     รวม   3,110,590   บาท                        
 1.1   หมวดเงินเดือน           ตั้งไว้     รวม   842,600  บาท   แยกเป็น...                                                                   

(1.1.1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน                                                                            ตั้งไว ้  642,600   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล  จ ำนวน  3  อตัรำ   ไดแ้ก่  ผูอ้  ำนวยกำร
กองช่ำง  นำยช่ำงโยธำ และช่ำงโยธำ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไป
เก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

(1.1.2)   ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงาน ตั้งไว้   158,000   บาท 
 -  เงินเพิ่มค่ำครองชีพ                      ตั้งไว ้  48,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

-  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                         ตั้งไว ้   90,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป    ปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
  -  เงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ  (พ.ส.ร.)                                                                        ตั้ งไว้    20,000   บ ำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ  (พ.ส.ร.)  ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน
แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
 (1.1.3)   ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง                                                                               ตั้งไว ้  42,000   บำท    
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน                    
งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
 1.2   หมวดค่าจ้างช่ัวคราว ตั้งไว้   545,730   บาท   แยกเป็น… 
 (1.2.1)  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง                     ตั้งไว ้  416,530   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน  3  อตัรำ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
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 (1.2.2)  ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   129,200   บาท 
 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                          ตั้งไว ้  90,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

-  เงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำว           ตั้งไว ้  39,200   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
  

 1.3   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย และวัสดุ         ตั้งไว้      รวม   1,722,260   บาท  แยกเป็น… 
 ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   244,260   บาท 

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

 (1.3.2)   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          ตั้งไว ้  10,000   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล  และพนกังำนจำ้งขององค ์ กำร
บริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

(1.3.3)   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.   ตั้งไว้   188,260   บาท แยกเป็น...                 
 -  ค่ำตอบแทนส ำหรับผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่อปท.      ตั้งไว ้ 100,000   บำท 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนส ำหรับผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงงำนก่อสร้ำง  เป็นตน้  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำน
บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

-  ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวลัประจ ำปี)                       ตั้งไว ้  88,260   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวลัประจ ำปี)  ส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล  และพนกั งำน
จำ้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทั่วไป
เก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

(1.3.4)  ประเภทค่าเช่าบ้าน                                                                                           ตั้งไว ้  36,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นให้กบัพนักงำนส่วนต ำบลและผูมี้สิทธิเบิกจ่ำยเงินจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบท่ี
ก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
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ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   958,000   บาท 
(1.3.5)   ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                                                            ตั้งไว ้  498,000   บำท     

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งออกแบบ  จำ้งควบคุมงำน    ค่ำจำ้งเหมำบริกำรหรือแรงงำน และอ่ืนๆ ท่ีเขำ้ลกัษณะจำ้งเหมำบริกำร 
ค่ำเบ้ียประกนัภยั  เป็นตน้  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ
และชุมชน 

(1.3.6)  ประเภทรายจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
              -  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                                                           ตั้งไว ้  100,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน  ค่ำเบ้ียเล้ียง  ค่ำท่ีพกั  ค่ำพำหนะ  และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในกำรไปรำชกำรหรืออบรมสัมมนำของ
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจำ้ง   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน   งำนบริหำรทัว่ไป  
เก่ียวกบัเคหะและชุมชน  
 -  ค่ำเช่ำท่ีดินทิ้งขยะ                                                                                ตั้ ง ไ ว้  160,000  บ ำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำท่ีดินในกำรก ำจดัขยะมูลฝอย ควบคุม  และป้องกันโรคติดต่อ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน
แผนงำนเคหะและชุมชน   งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

(1.3.7)   ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน                                      ตั้งไว ้  200,000   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น  เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ประเภทท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 
และครุภัณฑ์ต่ำงๆ  เป็นตน้ เช่น ถนน  คูระบำยน ้ ำ  ฯลฯ ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและ
ชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

ค่าวัสดุ  ตั้งไว้    520,000   บาท 
(1.3.8)  ประเภทวัสดุส านักงาน                                                                                      ตั้งไว ้  50,000   บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุส ำนักงำนท่ีใชใ้นกำรปฏิบติังำน  เช่น  กระดำษ  ปำกกำ  แฟ้ม  หมึก  ดินสอ  ยำงลบ  ตรำยำง   
ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

(1.3.9)  ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                                                                       ตั้งไว ้  100,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัไม้  สี  หิน  ดิน  ทรำย  ปูนซีเมนต์  ทินเนอร์  ตะปู  อุปกรณ์ประปำ  ยำงมะตอยส ำเร็จรูป  ฯลฯ         
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

(1.3.10)  ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                                                              ตั้งไว ้  100,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือน ้ ำมนัเคร่ือง  น ้ ำมันเบนซิน  น ้ ำมันดีเซล  น ้ ำมนัจำรบี   ฯลฯ   ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน
แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

(1.3.11)  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                      ตั้งไว ้  20,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือฟิล์ม  ลำ้ง  อดั และขยำยรูป  กระดำษเขียนโปสเตอร์   ฯลฯ    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏใน
แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
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(1.3.12)  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                             ตั้งไว ้  200,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือ  ฟิวส์  สำยไฟฟ้ำ  ปลัก๊ไฟฟ้ำ  สวิตซ์ไฟฟ้ำ  คอนเดนเซอร์  เบรกเกอร์  ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

 (1.3.13)  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                ตั้งไว ้  50,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือแผ่นดิสก์  เมำส์  แป้นพิมพ ์ หมึกเคร่ืองพิมพ ์  ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำน
เคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

2.  รายจ่ายเพ่ือการลงทนุ               ตั้งไว้     รวม  9,531,000  บาท 

 (2.1)  ประเภทท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ตั้งไว้   9,531,000  บาท  
 - โครงกำรบุกเบิกถนนหินคลุกพร้อมวำงท่อคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 1 บำ้นบือแรง      ตั้งไว ้  505,000  บำท 
เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงบุกเบิกถนนหินคลุกพร้อมวำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 บำ้นบือแรง   ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร 
ยำว 683 เมตร หนำเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจรำจรไม่นอ้ยกว่ำ  2,732 ตำรำงเมตร  รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ี 
อบต. ก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลว. 29 มี.ค. 2562   ตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หนำ้ท่ี 71 ขอ้ 30 
  - โครงกำรบุกเบิกถนนหินคลุกพร้อมท่อเหล่ียม หมู่ท่ี 2  บำ้นบูเกะนำกอ                    ตั้งไว ้  1,537,000    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบุกเบิกถนนหินคลุกพร้อมท่อเหล่ียมเสริมเหล็กสำยบูโละปลือติง-ลำโละทูวอ หมู่ท่ี 2 บำ้นบูเกะนำกอ 
ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 930 เมตร หนำเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 3,720 ตำรำงเมตร 
รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ี อบต. ก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลว. 29 
มี.ค. 2562   ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หนำ้ท่ี  80 ขอ้ 75  
 - โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 3  บำ้นอีนอ                                      ตั้งไว ้  584,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 3 บำ้นอีนอ ขนำดกวำ้ง 3.80 เมตร  ยำว 208 เมตร หนำ 0.15 
เมตร  หรือมีพื้นท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 790 ตำรำงเมตร  รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ี อบต. ก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน  เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลว. 29 มี.ค. 2562   ตำมแผนพฒันำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 
หนำ้ท่ี  75 ขอ้ 50   
 - โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค ์ หมู่ท่ี 4 บำ้นกูยิ                                                ตั้งไว ้  892,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์  หมู่ ท่ี  4  บ้ำนกูยิ  ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 12 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. 2561-2565 หนำ้ท่ี 71 ขอ้ 30 
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 - โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  หมู่ท่ี 5  บำ้นลำโละ                                   ตั้งไว ้  110,000    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ ท่ี  5  บ้ำนลำโละ ขนำดกว้ำง 2.00 เมตร  ยำว 103 เมตร             
หนำ 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีผิวจรำจรไม่นอ้ยกวำ่ 206 ตำรำงเมตร  รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ี อบต. ก ำหนด   ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน  เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลว. 29 มี.ค. 2562  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-
2565 หนำ้ท่ี 71 ขอ้ 30 
 - โครงกำรบุกเบิกถนนหินคลุกพร้อมวำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำยข้ำงมัสยิด หมู่ ท่ี 6 บ้ำนไอร์บูโละ                                                                           
ตั้งไว ้  683,000   บำท 
เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงบุกเบิกถนนหินคลุกพร้อมวำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บำ้นไอร์บูโละ  ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร 
ยำว 102 เมตร หนำเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 408 ตำรำงเมตร  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  
ปรำกฏในแผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  งำน ก่อส ร้ำงโครงส ร้ำงพื้ นฐำน   เป็นไปตำมระเบี ยบ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลว. 29 มี.ค. 2562 ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หนำ้ท่ี 
71 ขอ้ 30 
 - โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สำยปอเตะแอ  หมู่ท่ี 7                               ตั้งไว ้  1,099,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยปอเตะแอ  หมู่ท่ี 7 บำ้นบริจ๊ะ ขนำดกวำ้ง 5.00 เมตร ยำว 300 เมตร 
สูง 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 1,500 ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ี อบต. ก ำหนด   ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน  เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลว. 29 มี.ค. 2562 ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-
2565   

- โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำคอนกรีตเสริมเหลก็  หมู่ท่ี 8                                         ตั้งไว ้   728,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 8 ขนำดกวำ้ง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยำว 282 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. 2561-2565  
 -  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 9 บำ้นพงยอืติ                  ตั้งไว ้  2,839,000    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 ขนำดกวำ้ง 2.00 เมตร  ยำว 280 เมตร ลึก 2.00 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. 2561-2565  
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          -  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำคอนกรีตเสริมเหลก็ภำยในบริเวณพื้นท่ีส ำนกังำน           ตั้งไว ้  174,000    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในบริเวณพื้นท่ีส ำนักงำน ขนำดกวำ้ง 0.30 เมตร  ยำว 
37.00  เมตร ลึก 0.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ี อบต. ก ำหนด   ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏใน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลว. 29 มี.ค. 2562 ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  
          -  โครงกำรก่อสร้ำงเทลำนคอนกรีตเสริมเหลก็ภำยในบริเวณพื้นท่ีส ำนกังำน                     ตั้งไว ้  380,000    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงเทลำนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในบริเวณพื้นท่ีส ำนักงำน ขนำดพื้นท่ี 562 ตำรำงเมตร  
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. 2561-2565  
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
อ าเภอรือเสาะ   จังหวดันราธิวาส 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 
 

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งส้ิน        รวม  12,663,167  บาท 
1.  รายจ่ายประจ า  ตั้งไว้     รวม   12,628,667   บาท 

  1.1   หมวดเงินเดือน ตั้งไว้     รวม   2,204,960  บาท  แยกเป็น… 
(1.1.1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน                                                                             ตั้ งไว ้ 636,720  บำท     

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล  จ ำนวน  2  อตัรำ   ไดแ้ก่ผูอ้  ำนวยกำร
กองศึกษำฯ  และนักวิชำกำรศึกษำ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับ
กำรศึกษำ 

(1.1.2)  ประเภทเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก                          ตั้งไว ้  1,158,240  บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีส ำหรับครูผูดู้แลเด็ก  จ ำนวน  4  อตัรำ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ    งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 

(1.1.3)  ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงาน ตั้งไว้  200,000   บาท  
 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                     ตั้งไว ้  60,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้(พนักงำนส่วนต ำบล)  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                     ตั้งไว ้  120,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้(ครูผูดู้แลเด็ก) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 
 -  เงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ  (พ.ส.ร.)                                                                              ตั้งไว ้  20,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ  (พ.ส.ร.)   ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 (1.1.4)   ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง                                                                                   ตั้งไว ้  42,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับผูอ้  ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้   ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 (1.1.5)   ประเภทเงินวิทยฐานะช านาญการ                                                                       ตั้งไว ้  168,000    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะช ำนำญกำรส ำหรับครูผูดู้แลเด็ก  จ ำนวน  4  อตัรำ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ    งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 
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 1.2   หมวดค่าจ้างช่ัวคราว                             ตั้งไว้      รวม   1,099,250   บาท  แยกเป็น… 

(1.2.1)  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง                                                                             ตั้งไว ้  245,530   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 2 อตัรำ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏ
ในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 (1.2.2)  ประเภทค่าจ้างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                                     ตั้งไว ้  615,720  บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 4 อตัรำ   ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทัว่ไป  จ ำนวน 451,200 บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 164,520  บำท  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ               
งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 
 (1.2.3)  ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   238,000   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 ้  34,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 -  เงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำวผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก                                   ตั้งไว ้  24,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำวส ำหรับพนักงำนจำ้งผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ  

 1.3   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย และวัสด ุ        ตั้งไว้      รวม  5,632,657  บาท  แยกเป็น… 
ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   477,350   บาท 
(1.3.1)   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                    ตั้งไว ้  50,000   บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรส ำหรับ  พนักงำนส่วนต ำบล และผูมี้สิทธิเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบท่ีก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำร
ทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 

(1.3.2)   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                     ตั้งไว ้  50,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรส ำหรับ  ครูผูดู้แลเด็ก และผูมี้สิทธิเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรจำกกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินตำมระเบียบท่ีก ำหนด  ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ          
งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 
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(1.3.3)   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                         ตั้งไว ้  20,000   บำท      

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล และพนกังำนจำ้งขององคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 (1.3.4)   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.     ตั้งไว้   321,350  บาท  

-  ค่ำตอบแทนส ำหรับผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.      ตั้งไว ้ 100,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนส ำหรับผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งงำนก่อสร้ำง  เป็นตน้  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำร
ทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ                     
 -  ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวลัประจ ำปี)                ตั้งไว ้  221,350   บำท    
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ    ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจำ้งขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 

  (1.3.5)  ประเภทค่าเช่าบ้าน                                                                                       ตั้ งไว้   36,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นให้กบัพนักงำนส่วนต ำบลและผูมี้สิทธิเบิกจ่ำยเงินจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบท่ี
ก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 

ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   2,917,540   บาท 
(1.3.6)   ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                      ตั้งไว้   484,000   บาท 

  -  ค่ำจำ้งเหมำรับ – ส่งนักเรียน                                                                                      ตั้งไว ้  168,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำรถรับ–ส่งนกัเรียนของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กในอตัรำวนัละ 300 บำท/คนั    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ  
 -  ค่ำรับวำรสำร                                                                                              ตั้ งไว้   100,000   บ ำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับวำรสำร  เช่น  หนังสือพิมพ์  ปฎิทินรอมฎอน   นิตยสำร   ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 -  ค่ำจำ้งเหมำบริกำร                                                                ตั้งไว ้  216,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำบริกำร  เช่น  ค่ำจำ้งเหมำบริกำรหรือแรงงำน และอ่ืนๆ ท่ีเขำ้ลกัษณะจำ้งเหมำบริกำร  ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 (1.3.7)   รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธิีการ                             ตั้ ง ไ ว้    50,000   บ ำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำและประเพณีและวฒันธรรมต่ำงๆ ในทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 

(1.3.8)  รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว้  2,383,540  บาท 
 -  ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                                  ตั้ ง ไ ว้    200,000  บ ำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน  ค่ำเบ้ียเล้ียง  ค่ำท่ีพกั  ค่ำพำหนะ  และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในกำรไปรำชกำร หรือไปอบรบสัมมนำ
ของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจำ้ง   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไป
เก่ียวกบักำรศึกษำ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรม พ.ศ. 2557   
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 -  โครงกำรแข่งขนักีฬำตำ้นยำเสพติด                                                 ตั้ งไว้   220,000   บ ำท
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัแข่งขนักีฬำต้ำนยำเสพติด  เช่น  ฟุตบอล  และกีฬำอ่ืนๆ  ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรมและนนัทนำกำร   งำนกีฬำและนนัทนำกำร  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
วำ่ดว้ยกำรจดังำน กำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ อปท. พ.ศ. 2559 ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2561-2565 หนำ้ท่ี 100 ขอ้ 11   
  -  โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรแข่งขนักีฬำ ระดบัอ ำเภอ และจงัหวดั                 ตั้งไว ้  50,000   บำท 
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในจดัส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขนักีฬำ ระดับอ ำเภอ และจงัหวดั  ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  
ปรำกฏในแผนงำนศำสนำ วฒันธรรมและนนัทนำกำร   งำนกีฬำและนนัทนำกำร  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ดว้ยกำรจดังำน กำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนักกีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ อปท. พ.ศ. 2559  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2561-2565 หนำ้ท่ี 101 ขอ้ 17  
 -  โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมดำ้นกำรศึกษำ                                                                     ตั้งไว ้  50,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ  โรงเรียนตำดีกำน่ำเรียน  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร   งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถ่ิน  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจดังำน กำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนักกีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ อปท. พ.ศ. 2559  
ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หนำ้ท่ี 100 ขอ้ 14  
 -  โครงกำรแข่งขนักีฬำและกรีฑำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก)                                                ตั้งไว ้  60,000   บำท 
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดแข่งขนักีฬำและกรีฑำของศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศำสนำ  วฒันธรรมและนนัทนำกำร   งำนกีฬำและนนัทนำกำร  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำร
จดังำน กำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนักกีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ อปท. พ.ศ. 2559  ตำมแผนพฒันำท้องถ่ิน พ.ศ. 
2561-2565 หนำ้ท่ี  101 ขอ้ 16  
 -  โครงกำรเขำ้ค่ำยอบรมคุณธรรม จริยธรรมภำคฤดูร้อน                                                ตั้งไว ้  50,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเขำ้ค่ำยอบรมคุณธรรม จริยธรรมภำคฤดูร้อน   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป    ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรมและนนัทนำกำร   งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ดว้ยกำรใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมและเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2561-2565 หนำ้ท่ี 100 ขอ้ 13   
 -  โครงกำรจดังำนเมำลิดสัมพนัธ์                                                           ตั้ งไว้   100,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำนเมำลิดสัมพนัธ์ของต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำร
ศำสนำ  วฒันธรรมและนนัทนำกำร     งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรใช้
จ่ำยในกำรฝึกอบรมและเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 
หนำ้ท่ี  99 ขอ้ 6   
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  -  โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมและอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมของเด็กและเยำวชน          ตั้งไว ้  80,000   บำท
เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมและอนุรักษ์ประเพณีวฒันธรรมของเด็กและเยำวชน  เช่น กำรประกวด
ซำเญำะ ประกวดซำเรำะ ประกวดอำนำชีด เป็นตน้   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ  
วฒันธรรมและนันทนำกำร     งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจดังำน กำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ อปท. พ.ศ. 2559  ตำมแผนพฒันำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 
หนำ้ท่ี  98 ขอ้ 1   
 -  โครงกำรฝึกอบรมกำรอ่ำนอลักรุอ่ำน (กีรออำตี)                                                       ตั้ งไว้   100,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัฝึกอบรมกำรอ่ำนอลักรุอ่ำน (กีรออำตี) ให้แก่เยำวชนและประชำชน  ตั้ งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรม  และนนัทนำกำร   งำนงำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมและเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2557  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หนำ้ท่ี 101 ขอ้ 19   
 -  โครงกำรจดังำนรอมฎอมสัมพนัธ์                                                                           ตั้งไว ้ 100,000   บำท   
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัโครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ฯ และโครงกำรรอมฎอมสัมพนัธ์เพื่อจดัซ้ืออินท
ผำลมั และเคร่ืองอุปโภคอ่ืน ๆ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏแผนงำนศำสนำ วฒันธรรมและนันทนำกำร                      
งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจดังำน กำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนักกีฬำ
เขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ อปท. พ.ศ. 2559  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หนำ้ท่ี  99 ขอ้ 7 
 -  โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยำวชน                                                                  ตั้งไว ้ 100,000  บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยำวชน  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำน
กำรศำสนำ วฒันธรรมและนันทนำกำร   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัศำสนำ วฒันธรรมและนันทนำกำร  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจดังำน กำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนักกีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ อปท. พ.ศ. 2559  
ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หนำ้ท่ี 106 ขอ้ 16  
 -  โครงกำรอำซูรอสัมพนัธ์                                                                                              ตั้งไว ้ 80,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำนอำซูรอสัมพนัธ์  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏแผนงำนศำสนำ วฒันธรรม
และนนัทนำกำร   งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจดังำน กำรแข่งขนักีฬำ
และกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ อปท. พ.ศ. 2559  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-256 หนำ้ท่ี 100 ขอ้ 12  
 -  โครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเยำวชนและประชำชนในต ำบล          ตั้งไว ้  100,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในโครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเยำวชนและประชำชนในต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรมและนันทนำกำร   งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับศำสนำ 
วฒันธรรมและนนัทนำกำร   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมและเขำ้รับกำรฝึกอบรม
ของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หนำ้ท่ี 98 ขอ้ 2   
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-  โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนท่ีของศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็บำ้นบริจ๊ะ                      ตั้งไว ้  80,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนท่ีของศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็บำ้นบริจ๊ะ  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ   ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมและเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557   
 -  โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็)                    ตั้งไว ้  710,010   บำท 
เพื่อจ่ำยค่ำอำหำรกลำงวนัส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน 138 x 21 x 245 วนั  ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวิธีกำร
งบประมำณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ้ 17   
 -  โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็)                   ตั้งไว ้  234,600   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อัตรำคนละ 1,700 บำทต่อคนต่อปี 138 x 1,700 บำท        
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ   ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวิธีกำรงบประมำณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ้ 17     
 -  โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็)                    ตั้งไว ้   12,200    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียนของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก อตัรำคนละ 200 บำทต่อคนต่อปี 61 x 200 บำท     ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ    ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวิธีกำรงบประมำณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ้ 17     
 -  โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็)                    ตั้งไว ้   12,200    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียนของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก อตัรำคนละ 200 บำทต่อคนต่อปี 61 x 200 บำท     ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ   ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวิธีกำรงบประมำณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ้ 17     
 -  โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็)                    ตั้งไว ้   18,300    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองแบบนักเรียนของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก อตัรำคนละ 300 บำทต่อคนต่อปี 61 x 300 บำท  ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ   ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวิธีกำรงบประมำณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ้ 17     
 -  โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็)                    ตั้งไว ้   26,230    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรรมพฒันำผูเ้รียนของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก อตัรำคนละ 430 บำทต่อคนต่อปี 61 x 430 บำท   ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวิธีกำรงบประมำณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ้ 17    
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ค่าวัสดุ    ตั้งไว้  2,237,767  บาท 
(1.3.9)  ประเภทวัสดุส านักงาน                                                                                  ตั้ งไว ้  50,000   บำท     

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

(1.3.10)  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                               ตั้ งไว ้  20,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือฟิล์ม  ลำ้ง  อดั และขยำยรูป  กระดำษเขียนโปสเตอร์   ฯลฯ    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 (1.3.11)  ประเภทวัสดุกีฬา                                                                                        ตั้ งไว ้  50,000   บำท                                
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุกีฬำหรืออุปกรณ์กีฬำให้แก่เยำวชนภำยในต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศำสนำ  วฒันธรรมและนนัทนำกำร   งำนกีฬำและนนัทนำกำร 

 (1.3.12)  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                 ตั้งไว ้  50,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือแผ่นดิสก์  เมำส์  แป้นพิมพ ์ หมึกเคร่ืองพิมพ ์  ฯลฯ   ส ำหรับใชป้ระโยชน์ในกิจกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 (1.3.13)   ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม นม)                                            ตั้งไว ้  2,067,767  บำท 
 เพื่อจ่ำยส ำหรับสนบัสนุนอำหำรเสริม (นม)  ใหแ้ก่โรงเรียนต่ำงๆ  ดงัน้ี   ตั้งไว ้ 7.82  บำท x 260 วนั 
(1)   ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็   จ ำนวน  138 x 7.82 x 260  วนั                        ตั้งไว ้   280,582   บำท                                                 
(2)  โรงเรียนบำ้นบือแรง    จ ำนวน  166 x 7.82 x 260  วนั                        ตั้งไว ้   337,512   บำท 
(3)  โรงเรียนบำ้นอีนอ      จ ำนวน  136 x 7.82 x 260  วนั                        ตั้งไว ้   276,516   บำท 
(4)  โรงเรียนบำ้นกูย ิ       จ ำนวน  244 x 7.82 x 260  วนั                        ตั้งไว ้   496,101   บำท 
(5)  โรงเรียนชุมชนสัมพนัธ์บำ้นลำโละ  จ ำนวน  215 x 7.82 x 260  วนั           ตั้งไว ้   437,128   บำท 
(6)  โรงเรียนบำ้นบริจ๊ะ     จ ำนวน  118 x 7.82 x 260  วนั              ตั้งไว ้   239,918   บำท 
       ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 
1.4   หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว้      รวม   3.691,800  บาท 
 (1.4.1)   ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้   3,691,800   บาท 
 -  อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนัให้แก่โรงเรียนบำ้นบือแรง                                     ตั้งไว ้ 697,200   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอำหำรกลำงวนัให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบำ้นบือแรง  จ ำนวน  166x21x200 วนั    
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 

-  อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนัใหแ้ก่โรงเรียนบำ้นอีนอ                                             ตั้งไว ้  571,200   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอำหำรกลำงวนัให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบำ้นอีนอ  จ ำนวน  136x21x200  วนั          
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 

-  อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนัใหแ้ก่โรงเรียนบำ้นกูย ิ                                            ตั้งไว ้  1.024,800   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอำหำรกลำงวนัให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้ำนกูยิ  จ ำนวน 244x21x200 วนั          
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 



  

-39- 
 

- อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนัให้แก่โรงเรียนชุมชนสัมพนัธ์บำ้นลำโละ                    ตั้งไว ้  903,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอำหำรกลำงวนัให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนสัมพนัธ์บ้ำนลำโละ  จ ำนวน 
215x21x200 วนั ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 

-  อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนัให้แก่โรงเรียนบำ้นบริจ๊ะ                                       ตั้งไว ้ 495,600   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสนบัสนุนอำหำรกลำงวนัให้กบัเด็กนกัเรียนโรงเรียนบำ้นบริจ๊ะ จ ำนวน 118x21x200 วนั    ตั้ง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 

2.  รายจ่ายเพ่ือการลงทนุ               ตั้งไว้     รวม   34,500  บาท 

 2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์             ตั้งไว้   34,500 บาท 
 (2.1.1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์      ตั้งไว้   34,500  บาท 
 - จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับส ำนกังำน                 ตั้ ง ไ ว้    17,000   บ ำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ ส ำหรับส ำนักงำน จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำเคร่ือง 17,000  บำท ลกัษณะพื้นฐำน จอ
ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 น้ิว   มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่นอ้ยกวำ่ 4 แกนหลกั (4 core) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ
พื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.1 GHz หรือดีกว่ำ มีหน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB มีหน่วย
จดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB คุณลกัษณะเฉพำะสังเขป  ปรำกฏในเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 หน้ำ 3 ขอ้ 6 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ              

-  จดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ                                                                                                   ตั้งไว ้  2,500   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 AV จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 2,500  บำท คุณลกัษณะพื้นฐำนมี
ก ำลงัไฟดำ้นนอกไม่นอ้ยกว่ำ 800 AV สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 15 นำที รำยละเอียดต่ำงๆ ปรำกฏในเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 หน้ำ 21 ขอ้ 62  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ          
 - จดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์                                                ตั้งไว ้ 15,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ์  จ ำนวน 2 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 7,500 บำท 
คุณลกัษณะพื้นฐำน มีควำมละเอียดในกำรพิมพไ์ม่นอ้ยกวำ่ 1,200x1,200 dpi มีควำมเร็วในกำรพิมพข์ำวด ำ ไม่นอ้ยกว่ำ 
27 หน้ำ ต่อนำที รำยละเอียดต่ำงๆ ปรำกฏในเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี 
พ.ศ. 2563 หนำ้ 18 ขอ้ 50  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ          
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  อ าเภอรือเสาะ   จังหวดันราธิวาส 

รายจ่ายงบกลาง 
รายจ่ายงบกลาง          ตั้งไว้รวม   13,244,357   บาท 
       1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพนั         ตั้งไว้   12,444,357   บาท 
 (1.1)  เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม                                                          ตั้ งไว้  228,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและครูผูดู้แลเด็ก          
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้จ ำนวน 220,000 บำท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ ำนวน 28,000  บำท  ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง   
งำนงบกลำง 
 (1.2)  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                ตั้งไว ้ 20,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง   งำนงบกลำง 
 (1.3)   เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)                                     ตั้งไว ้  200,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏใน แผนงำนงบกลำง     
งำนงบกลำง 

(1.4)   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                       ตั้งไว ้ 424,413  บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนท้องถ่ิน  (กบท.)   ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏใน
แผนงำนงบกลำง   งำนงบกลำง  

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

(1.6)  เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                  ตั้งไว ้ 7,915,200   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำย ุ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง   งำนงบกลำง 

(1.7)  เบีย้ยังชีพคนพกิาร                     ตั้ งไว้  3,561,600   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเบ้ียยงัชีพคนพิกำร  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง   งำนงบกลำง 

2.  ประเภทเงินส ารองจ่าย               ตั้งไว้   800,000   บาท                                                                             
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกรณีฉุกเฉิน  หรือจ ำเป็นเร่งด่วน ช่วยเหลือเยี่ยวยำผูท่ี้ได้รับผลกระทบ เช่น  กรณีอคัคีภัย  
อุทกภยัหรือภยัธรรมชำติ และอ่ืนๆ   ซ่ึงไม่ไดค้ำดหมำยไว ้   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง   
งำนงบกลำง 
 
 

 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 



  
 


