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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 

 

 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
 

บดัน้ี  ถึงเวลำท่ีผูบ้ริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ  จะไดเ้สนอร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีต่อสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละอีกคร้ังหน่ึง  ฉะนั้น ในโอกำสน้ีผูบ้ริหำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
ลำโละ   จึงขอแถลงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกสภำทุกท่ำนไดท้รำบถึงสถำนะกำรคลงั   ตลอดจนหลกักำรและ
แนวนโยบำยกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562   ดงัต่อไปน้ี 
 

1.   สถานะการคลงั 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ ได้ประมำณกำรรำยรับไวท้ั้งส้ิน  จ  ำนวน

51,173,861.-บำทซ่ึงไดป้ระมำณกำรรำยรับจำกเงินรำยได ้ จ  ำนวน18,479,300.-บำท จำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  จ  ำนวน  
32,694,561.-บำท  โดยในส่วนของรำยได้ท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดเก็บเองจะปรับปรุงกำรจดั เก ็บให ้มี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึน ส ำหรับงบประมำณรำยจ่ำยไดก้ ำหนดวงเงินรำยจ่ำยไวท้ั้งส้ินจ ำนวน51,173,861.-บำท  ซ่ึง
คำดวำ่จะสำมำรถไปจดัท ำบริกำรสำธำรณะดำ้นต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพยิง่ข้ึน  กำรจดัท ำงบประมำณขององคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลลำโละเป็นกำรจดัท ำงบประมำณแบบสมดุล (รำยรับเท่ำกบัรำยจ่ำย) 
2.   การบริหารงบประมาณในปีทีผ่่านมาและปีปัจจุบัน 

ในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ แม้ว่ำรำยรับขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละจะมีจ ำนวนจ ำกัดเม่ือ
เปรียบเทียบกบัภำรกิจต่ำงๆ ท่ีจะตอ้งด ำเนินกำรเพื่อบริกำรให้แก่ประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยก็ตำมแต่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละก็สำมำรถด ำเนินกิจกำรตำมท่ีได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยไวค้รบถ้วนเกือบทุก
รำยกำร 
2.1รายรับปีงบประมาณ  2562 ประมาณการไว้  รวมทั้งส้ิน 51,173,861.- บาท 
 

 

รายรับ 
รับจริง 
ปี  2560 

ประมาณการ 
ปี  2561 

ประมาณการ 
ปี  2562 

 

หมายเหตุ 

รายได้จัดเกบ็ 377,200 333,000 394,000  

1.  หมวดภาษีอากร 126,000 82,000 92,000  

1.1  ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี 100,000 55,000 64,000  
1.2  ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 26,000 27,000 28,000  
1.3  ภำษีป้ำย - - -  
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รายรับ 
รับจริง 
ปี  2560 

ประมาณการ 
ปี  2561 

ประมาณการ 
ปี  2562 

 

หมายเหตุ 

2.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต - - 1,000  
2.1ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตอ่ืน  ๆ - - 300  
2.2ค่าปรับผดิสัญญา - - -  
2.3ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ - - 300  
2.4  ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ - - 400  

     

3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 250,000 250,000 300,000  
3.1ค่าดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 250,000 250,000 300,000  
     

4.  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 1,200 1,000 1,000  
4.1  ค่าขายแบบแปลน - - -  
4.2  รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ 1,200 1,000 1,000  
     

รายได้ที่รัฐบาลจัดเกบ็แล้วจัดสรรให้แก่ อปท.     

5.  หมวดภาษีจัดสรร 16,983,300 18,027600 18,085,300  
5.1  ภาษีสุรา 2,054,100 2,055,100 2,130,000  
5.2ภาษีสรรพสามิต 3,225,400 4,005,000 4,523,000  
5.3ภาษีมูลค่าเพิ่ม  1/9 3,321,000 3,200,000 3,225,000  
5.4ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ตาม พรบ. กระจายอ านาจฯ) 8,211,000 8,664,000 8,100,000  
5.5ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 99,000 50,000 45,000  
5.6ค่าภาคหลวงแร่ 52,000 50,000 55,000  
5.7  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

20,300 3,000 2,300  

5.8  ค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เล่ือน - - 4,000  
5.9  เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยอุทยาน            500 500 1,000  

 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่ อปท,     
6.  หมวดเงินอุดหนุน 28,357,474 31,552,259 32,694,561  
6.1เงินอุดหนุนทัว่ไป 28,357,474 27,605,859 32,694,561  
     

รวมเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 17,360,500 18,360,600 18,479,300  

รวมเงินรายได้กบัเงินอุดหนุน 45,717,974 49,912,859 51,173,861  
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2.2   รายจ่ายตามแผนงาน 
 

ด้าน/แผนงาน 
จ่ายจริง 
ปี  2560 

งบประมาณ 
ปี  2561 

งบประมาณ 
ปี  2562 

 

หมายเหตุ 

ด้านบริหารทัว่ไป     
1.  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 12,465,689 13,455,740 14,875,172  
2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 180,000 378,500 200,000  
     

ด้านบริการชุมชนและสังคม     
1.  แผนงานการศึกษา 11,703,895 11,565,107 12,105,948  
2.  แผนงานสาธารณสุข 247,500 167,500 167,500  
3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 90,000 - -  
4.  แผนงานเคหะและชุมชน 2,322,241 4,466,962 7,185,104  
5.  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 720,000 620,000 550,000  
6.  แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 1,499,300 1,261,500 1,090,000  
     

ด้านการเศรษฐกจิ     
1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,837,000 7,774,400  

4,345,000 
 

2.  แผนงานการเกษตร 10,000 10,000 20,000  
     

ด้านการด าเนินงานอื่น     
1.  แผนงานงบกลาง 9,642,349 10,213,150 10,635,137  
     
     

 

รวมรายจ่ายตามแผนงานทั้งส้ิน 
 

45,717,974 49,912,859 51,173,861 
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2.3   รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 
 

หมวด 
จ่ายจริง 
ปี  2560 

งบประมาณ 
ปี  2561 

งบประมาณ 
ปี  2562 

 

หมายเหตุ 

1.  รำยจ่ำยงบกลำง 9,642,349 10,213,150 10,635,127  

2.  หมวดเงินเดือนและค่ำจำ้งประจ ำ 8,175,235 8,337,876 8,124,988  
3.  หมวดค่ำจำ้งชัว่ครำว 2,867,040 3,154,680 2,985,900  
4.  หมวดค่ำตอบแทน ใชส้อย และวสัดุ 12,808,850 13,669,703 14,064,731  
5.  หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 540,000 640,000 640,000  
6.  หมวดเงินอุดหนุน 4,564,000 4,304,000 3,827,500  
7.  หมวดรำยจ่ำยอ่ืน 200,000 200,000 429,000  
8. หมวดค่ำครุภณัฑ ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้ำง 6,920,500 9,393,450 10,466,605  
     

 

รวมรายจ่ายตามหมวดรายจ่ายทั้งส้ิน 
 

45,717,974 49,912,859 51,173,861 
 

 

2.4   รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ   เงินกู้   เงินจ่ายขาดเงินสะสม   (รำยจ่ำยท่ีไม่น ำไปตั้งงบประมำณ) 
 

จ่ายจาก 
 

 

รายการ 
ปี  2560 

(เป็นเงิน/บำท) 
ปี  2561 

(เป็นเงิน/บำท) 

1.   เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ    
    
    
    
2.   เงินจ่ายขาดเงินสะสม    
    
    
    

รวมทั้งส้ิน   

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
อ าเภอรือเสาะ   จงัหวดันราธิวาส 

 

 

หลกัการ 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปทั้งส้ิน  ยอดรวม   51,173,861   บาท 
 

แยกรายละเอยีดตามแผนงานได้ดังนี.้. 
 

ก.   ด้านบริหารทัว่ไป 

         1.   แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   ยอดรวม  15,865,172  บำท 
         2.   แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน   ยอดรวม       200,000  บำท 
 

ข.   ด้านบริการชุมชนและสังคม 
         1.   แผนงำนกำรศึกษำ   ยอดรวม  10,965,948  บำท 
         2.   แผนงำนสำธำรณสุข   ยอดรวม       167,500  บำท 
         3.   แผนงำนสังคมสงเครำะห์    ยอดรวม              -       บำท 
         4.   แผนงำนเคหะและชุมชน   ยอดรวม    7,185,104  บำท 
         5.   แผนงำนสร้ำงควำมเขม็แขง็ของชุมชน   ยอดรวม       650,000  บำท 
         6.   แผนงำนกำรศำสนำ  วฒันธรรม และนนัทนำกำร  ยอดรวม    1,140,000  บำท 
 

ค.   ด้านการเศรษฐกจิ 
         1.   แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   ยอดรวม    4,345,000  บำท 
 2.   แผนงำนกำรเกษตร   ยอดรวม         20,000  บำท 
 

ง.   ด้านการด าเนินการอืน่  
         1.   แผนงำนงบกลำง   ยอดรวม  10,635,137  บำท 
 

เหตุผล 
เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของคณะผูบ้ริหำรท่ีได้วำงแผนไวต้ำมแผนพฒันำท้องถ่ินตลอด

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562จึงเสนอร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อสมำชิก
สภำพิจำรณำเห็นชอบต่อไป 
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ข้อบัญญตั ิ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
อ าเภอรือเสาะ   จงัหวดันราธิวาส 

 
 

โดยท่ีเป็นกำรสมควรตั้งขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2562อำศยัอ ำนำจตำมควำม
ในมำตรำ  87แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. 2537   และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึง  
(ฉบบัท่ี  6)  พ.ศ.  2552  จึงตรำขอ้บญัญติัข้ึนไวโ้ดยควำมเห็นชอบของสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ  และ
โดยอนุมติัของนำยอ ำเภอรือเสำะ   ดงัต่อไปน้ี.. 

ขอ้  1.   ขอ้บญัญติัน้ีเรียกวำ่  ขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 
 ขอ้  2.   ขอ้บญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลำคม   พ.ศ. 2561   เป็นตน้ไป  
 ขอ้  3.   งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562   ใหต้ั้งจ่ำยเป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 
51,173,861.-บำท   โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนไดด้งัน้ี.. 
 ขอ้  4.   งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป 
ก.   ด้านบริหารทัว่ไป 

         1.   แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   ยอดรวม  15,865,172  บำท 
         2.   แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน   ยอดรวม       200,000  บำท 
 

ข.   ด้านบริการชุมชนและสังคม 
         1.   แผนงำนกำรศึกษำ   ยอดรวม    10,965,948  บำท 
         2.   แผนงำนสำธำรณสุข   ยอดรวม         167,500  บำท 
         3.   แผนงำนสังคมสงเครำะห์    ยอดรวม                -       บำท 
         4.   แผนงำนเคหะและชุมชน   ยอดรวม      7,185,104  บำท 
         5.   แผนงำนสร้ำงควำมเขม็แขง็ของชุมชน   ยอดรวม         650,000  บำท 
         6.   แผนงำนกำรศำสนำ  วฒันธรรม และนนัทนำกำร  ยอดรวม      1,140,000  บำท 
 

ค.   ด้านการเศรษฐกจิ 
         1.   แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   ยอดรวม      4,345,000  บำท 
 2.   แผนงำนกำรเกษตร   ยอดรวม           20,000  บำท 
 

ง.   ด้านการด าเนินการอืน่  
         1.   แผนงำนงบกลำง   ยอดรวม    10,635,137  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) 
       (นำยพงศศ์ก์ด์ิหมำนละงู) 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ส่วนที่   3 
 

 

รายละเอยีดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 

 

ของ 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
 

อ าเภอรือเสาะ     จังหวดันราธิวาส 

 

 

 

 

~   ประมาณการรายรับ 

~   รายจ่ายตามแผนงาน 

~   รายละเอยีดรายจ่ายตามแผนงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
อ าเภอรือเสาะ   จงัหวดันราธิวาส 

 

 

 

รายได้จดัเกบ็ 
1.   หมวดภาษีอากร     รวม    92,000    บาท  
     1.1   ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี    จ ำนวน  64,000  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริงและผูอ้ยูใ่นข่ำยช ำระภำษี 
1.2   ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน   จ ำนวน  28,000  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
1.3   ภำษีป้ำย     จ ำนวน     -     บำท 
 ค ำช้ีแจง    ไม่ไดป้ระมำณกำรรำยรับตั้งไว ้  เน่ืองจำกในรอบปีท่ีผำ่นมำไม่มีเงินรำยรับ 
 

2.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต    รวม     1,000    บาท   
      2.1  ค่ำธรรมเนียมและใบอนุญำตตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยอุทยำนแห่งชำติ จ ำนวน  300  บำท 
 ค ำช้ีแจงประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
      2.2  ค่ำปรับผดิสัญญำ    จ ำนวน       -     บำท 
 ค ำช้ีแจง    ไม่ไดป้ระมำณกำรรำยรับตั้งไว ้  เน่ืองจำกในรอบปีท่ีผำ่นมำไม่มีเงินรำยรับ 
2.3ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย ์  จ ำนวน     300    บำท 
 ค ำช้ีแจงประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 

2.4  ค่ำธรรมเนียมปิดประกำศ     จ ำนวน    400   บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 

3.   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม   300,000   บาท   
3.1   ค่ำดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร   จ ำนวน   300,000   บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวต้  ่ำกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ  เน่ืองจำกเทียบเคียงจำกรำยรับจริง 
 

4.   หมวดรายได้เบ็ดเตลด็     รวม   1,000   บาท   
4.1   ค่ำขำยแบบแปลน    จ ำนวน  1,000   บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวต้  ่ำกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ   เน่ืองจำกเทียบเคียงจำกรำยรับจริง 
4.2   รำยไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ    จ ำนวน    -     บำท 
 ค ำช้ีแจง    ไม่ไดป้ระมำณกำรรำยรับตั้งไว ้  เน่ืองจำกในรอบปีท่ีผำ่นมำไม่มีเงินรำยรับ 
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รายได้ที่รัฐบาลจดัเกบ็แล้วจดัสรรให้แก่ อปท. 
5.  หมวดภาษีจัดสรร     รวม  18,085,300   บาท   
      5.1  ภำษีสุรำ      จ ำนวน   2,130,000   บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
      5.2  ภำษีสรรพสำมิต     จ ำนวน   4,523,000  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
      5.3  ภำษีมูลค่ำเพิ่ม  1/9    จ ำนวน   3,225,000  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
      5.4  ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ตำม พรบ. กระจำยอ ำนำจฯ)  จ ำนวน   8,100,000  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
5.5  ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม     จ ำนวน   45,000  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
5.6  ค่ำภำคหลวงแร่     จ ำนวน   55,000  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
5.7  ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประมวลกฎหมำยท่ีดิน จ ำนวน  2,300  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
5.8  ค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เล่ือน   จ ำนวน   4,000  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 
5.9  เงินท่ีเก็บตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยอุทยำน                         จ ำนวน   1,000  บำท                                                  
 ค ำช้ีแจงประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง 

รายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนให้แก่ อปท. 
6.  หมวดเงินอุดหนุนรวม   32,694,561  บาท 
6.1เงินอุดหนุนทัว่ไป     จ ำนวน   32,694,561  บำท 
 ค ำช้ีแจง    ประมำณกำรไวใ้กลเ้คียงกบัรำยรับจริง  ปี  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

รายจ่ายตามหน่วยงาน 

 
 

ของ 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
 

อ าเภอรือเสาะ   จังหวดันราธิวาส 
 

 

 

หน่วยงาน 
~   ส านักงานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
~   ส่วนการคลงั 
~   ส่วนโยธา 
~   ส่วนการศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
อ าเภอรือเสาะ   จงัหวดันราธิวาส 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  ส านักงานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งส้ิน        รวม    14,386,692  บาท 
1.รายจ่ายประจ า  ตั้งไว้     รวม   12,682,692   บาท 

1.1   หมวดเงินเดือน  ตั้งไว้     รวม   3,837,817  บาทแยกเป็น... 
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   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนส ำหรับนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  (2  อตัรำ)  รวมจ ำนวน  3  อตัรำ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  
งำนบริหำรทัว่ไป                                                                                                                

(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   3,153,097   บาท 
(1.1.5)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน                                                                               ตั้งไว ้ 2,681,097  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    340,000   บาท 

 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                 ตั้งไว ้  270,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏ
ในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 
 -  เงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำว                                                                                             ตั้งไว ้ 20,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล   ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทัว่ไป  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   868,260  บาท  แยกเป็น… 
(1.2.1)  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง                                                                              ตั้งไว ้  680,820   บำท      

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  จ  ำนวน  5  อตัรำ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏ
ในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.2.2)   ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงานจ้าง         ตั้งไว ้  187,440   บำท 
 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                 ตั้งไว ้  150,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏ
ในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

-  เงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำว       ตั้งไว ้  37,440   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำวส ำหรับพนักงำนจำ้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทัว่ไป  งำนบริหำรงำนทัว่ไป     

1.3   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย และวสัดุ         ตั้งไว้      รวม 6,779,115   บาท   แยกเป็น.. 
ค่าตอบแทน   ตั้งไว้   2,351,115   บาท 
(1.3.1)   ประเภทเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร                                                                 ตั้งไว ้  100,000   บำท      

เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรส ำหรับผูบ้ริหำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  พนกังำนส่วนต ำบล และผูมี้สิทธิ
เบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบท่ีก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  
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 ้  1,713,600   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  (16  อตัรำ)              ตั้งไว ้  1,382,400   บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 
 (1.3.4)   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.   ตั้งไว ้  100,000  บำท  แยกเป็น... 
 -  ค่ำตอบแทนส ำหรับผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่อปท.     ตั้งไว ้ 30,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนส ำหรับผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเช่นค่ำตอบแทน
ตรวจกำรจำ้งงำนก่อสร้ำง  เป็นตน้  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 
 -ค่ำตอบแทนส ำหรับผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่อปท.     ตั้งไว ้ 70,000   บำท 
ค่ำใชจ่้ำยเพื่อเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำท่ีเสียไปเพื่อสนบัสนุนกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี   เช่น   เทศกำลวนัปีใหม่  
เทศกำล วนัสงกรำนต ์ เป็นต้น   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำร
ทัว่ไปเก่ียวกบักำรรักษำควำมสงบภำยใน 

(1.3.5)   ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณพีเิศษ (เงินรางวลัประจ าปี)         ตั้งไว ้  267,515   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวลัประจ ำปี)  ส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบลลูกจำ้งประจ ำ 
และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป       
งำนบริหำรทัว่ไป 
 (1.3.6)  ประเภทค่าเช่าบ้าน                                                                                            ตั้งไว ้  150,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นใหก้บัพนกังำนส่วนต ำบลและผูมี้สิทธิเบิกจ่ำยเงินจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบท่ี
ก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

 

ค่าใช้สอย   ตั้งไว้   3,408,000   บาท 
(1.3.7)   ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว ้ 1,018,000  บำท  แยกเป็น.. 

 -  ค่ำจำ้งเหมำอยูเ่วรยำม                                                                                                  ตั้งไว ้  288,000   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำอยูเ่วรยำมประจ ำท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 
 -  ค่ำจำ้งเหมำบริกำร                                                                                                       ตั้งไว ้  720,000   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำท ำควำมสะอำด  ค่ำจำ้งเหมำพนกังำนประจ ำรถดบัเพลิง  ค่ำเยบ็หรือเขำ้ปกหนงัสือ  ค่ำถ่ำย
เอกสำร  ค่ำจดัท ำและรับวำรสำร  ค่ำรับนิตยสำร  หนงัสือพิมพ ์และส่ิงพิมพต่์ำงๆ  ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน
ต่ำงๆ ค่ำโฆษณำและประชำสัมพนัธ์  ค่ำจำ้งเหมำบริกำรหรือแรงงำน และอ่ืนๆ ท่ีเขำ้ลกัษณะจำ้งเหมำบริกำร  ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 
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 -  ค่ำจำ้งเหมำดูแลรักษำเวบ็ไซต ์                     ตั้งไว ้  10,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำเว็บไซต์ (web site) ของ อบต. เช่นค่ำโดเมนเนม ค่ำเช่ำพื้นท่ี ท ำเว็บไซต ์            
(web hosting)และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรทัว่ไป 
 (1.3.8)   ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน                          ตั้ งไว ้  300,000   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
เงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรทัว่ไป   
 -  ค่ำเล้ียงรับรอง                                                                                                              ตั้งไว ้  20,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ ท่ีไดรั้บกำรแต่ง 
ตั้งจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เป็นตน้  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองในกำรเล้ียงรับรอง   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.3.10) ประเภทรายจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ 
 -  ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                                                             ตั้งไว ้  400,000   บำท        
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน  ค่ำเบ้ียเล้ียง  ค่ำท่ีพกั  ค่ำพำหนะ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนในกำรไปรำชกำรหรืออบรมสัมมนำ
ของคณะผูบ้ริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจำ้งประจ ำ  พนักงำนจำ้ง  และสมำชิกสภำ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 
 -  ค่ำใชจ่้ำยในกำรเลือกตั้ง                                                                                              ตั้งไว ้  500,000  บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเลือกตั้งทัว่ไปหรือเลือกตั้งซ่อมของผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน และสมำชิกสภำทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรทัว่ไป 
  -  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำนต่ำงๆ                                                                                ตั้งไว ้  100,000   บำท    
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำนและพิธีกำรต่ำงๆ  ในวนัส ำคญัทำงรำชกำร  เช่น  วนัปิยมหำรำช   วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ   เป็นตน้   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 
  -   โครงกำรพฒันำเพิ่มประสิทธิภำพและพฒันำศกัยภำพของบุคลำกรและอบรมให้ควำมรู้แก่พนกังำนส่วน
ต ำบล  และพนกังำนจำ้ง                                             ตั้งไว ้  100,000   บำทเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในโครงกำรพฒันำเพิ่ม
ประสิทธิภำพและพฒันำศกัยภำพของบุคลำกรและอบรมให้ควำมรู้แก่พนกังำนส่วนต ำบลและพนกังำนจำ้ง  ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรทัว่ไป 
 -  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีรับเสด็จ                                                                                           ตั้งไว ้  100,000   บำท    
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเสำธง  ธงชำติ  ธงตรำสัญลกัษณ์ต่ำงๆ  ค่ำจดัท ำป้ำยทรงพระเจริญ  จดัท ำซุ้มรับเสด็จ เป็นตน้  ตั้งจ่ำย 
จำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทัว่ไป   งำนบริหำรงำนทัว่ไป 
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-  ค่ำของขวญั   ของรำงวลัหรือเงินรำงวลั                                                                        ตั้งไว ้  20,000   บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพวงมำลำ  ช่อดอกไม ้ กระเช้ำดอกไม ้ เป็นตน้  ส ำหรับพิธีกำรในวนัส ำคญั งำนรัฐพิธี และกิจกรรม
ต่ำงๆ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรทัว่ไป 
           -  โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติด                                              ตั้งไว ้  100,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัท ำโครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติดส ำหรับเด็กและเยำวชนขององค์กำร
บริหำรส่วนท้องถ่ิน  ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน   งำนส่งเสริมและ
สนบัสนุนควำมเขม้แขง็ของชุมชน 
          -  กำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม                                           ตั้งไว ้  20,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม  รวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมแนว
พระรำชเสำวนียฯ์  กำรดูแลรักษำป่ำไม ้ กำรปลูกตน้ไม ้ กำรปรับปรุงภูมิทศัน์  ฯลฯ   ตลอดจนกำรให้ควำมรู้ต่ำงๆ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร   งำนอนุรักษแ์หล่งน ้ำและป่ำไม ้
          -  กำรรณรงค ์  ควบคุม และป้องกนัโรคติดต่อ                                                              ตั้งไว ้  100,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรรณรงค ์ ควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ  เช่น โรคไขเ้ลือดออก  มำลำเรีย  ชิกุนคุนยำ  โรค
เอดส์   เป็นตน้   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัสำธำรณสุข 
-  โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพและฝึกอบรมแก่เยำวชนและกลุ่มอำชีพ                                                      ตั้งไว ้  100,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพและฝึกอบรมแก่เยำวชนและกลุ่มอำชีพ เช่น  
ค่ำอำหำร  ค่ำวิทยำกร และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเขม้แข็งของ
ชุมชน   งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเขม้แขง็ของชุมชน 
-  จดัประชุมเวทีประชำคมหมู่บำ้นและต ำบล                                             ตั้งไว ้  20,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัประชุมเวทีประชำคมหมู่บำ้นและต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำน
สร้ำงควำมเขม้แขง็ชุมชน  งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเขม้แขง็ชุมชน 

-  จดัฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร.                                                                                  ตั้ งไว้  100,000  บำท          
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร. เพื่อทบทวนควำมรู้และฝึกอบรม อปพร.ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนกำรักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรรักษำควำมสงบภำยใน 
-  โครงกำรมสัยดิสำนใจป้องกนัภยัยำเสพติด                                                      ตั้ งไว ้  100,000  บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรมสัยดิสำนใจป้องกนัภยัยำเสพติด   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏ
ในแผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน   งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเขม้แขง็ของชุมชน 
-  ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ                                                                 ตั้งไว ้  50,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรหรือสนบัสนุนโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไปปรำกฏ
ในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 
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-  โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและทศันศึกษำ                                            ตั้งไว ้  200,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรม สัมมนำ และทศันศึกษำ  ส ำหรับผูบ้ริหำร สมำชิกสภำพนกังำน
ส่วนต ำบล พนักงำนจำ้ง ตวัแทนกลุ่มแม่บำ้น  และผูน้ ำชุมชน  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำน
สร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน   งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเขม้แขง็ของชุมชน 
 -  โครงกำรจดังำนวนัผูสู้งอำยุ                                                            ตั้งไว ้ 30,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำนในวนัผูสู้งอำยุ ในเขต อปท.   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แข็ง
ของชุมชน   งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเขม้แขง็ของชุมชน 
 ค่าวสัดุ   ตั้งไว้   1,020,000   บาท 

(1.3.11)  ประเภทวัสดุส านักงาน                                                                          ตั้ งไว ้  100,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำนท่ีใชใ้นกำรปฏิบติังำน  เช่น  กระดำษ  ปำกกำ  แฟ้ม  หมึก  ดินสอ  ยำงลบ   ตรำยำง  
น ้ำด่ืม  ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรทัว่ไป 
  (1.3.12)  ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง                                                               ตั้งไว ้  200,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือแบตเตอร่ี  ยำงใน  ยำงนอก  น ้ ำมนัเบรก  หัวเทียน  กระจกมองขำ้ง  หมอ้น ้ ำ  ฟิล์มกรองแสง   
ฯลฯ   ตลอดจนเคร่ืองจกัรกลและยำนพำหนะท่ีเขำ้มำปฏิบติังำนหรือช่วยเหลือภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำร
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)  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                           ตั้ งไว ้  200,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือฟิล์ม  ลำ้ง  อดั และขยำยรูป  กระดำษเขียนโปสเตอร์   ฯลฯ    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้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 
 (1.3.17)  ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ                                                                             ตั้งไว ้  100,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือไมโครโพน ล ำโพง ฯลฯ ส ำหรับใชใ้นกิจกำรของสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป    งำนบริหำรทัว่ไป 
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1.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้      รวม   640,000   บาท  แยกเป็น.. 

(1.4.1)   ประเภทค่าไฟฟ้า                                                                                              ตั้งไว ้  500,000   บำท       
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำและค่ำไฟฟ้ำเกินสิทธิของปีผ่ำนมำ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.4.2)   ประเภทค่าโทรศัพท์                                                                                    ตั้งไว ้  20,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศพัทใ์นกำรติดต่อและประสำนงำนรำชกำร ส ำหรับท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล      ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

(1.4.3)   ประเภทค่าไปรษณย์ี                                                                                           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   67,500บาท 
 (1.5.1)   ประเภทเงินอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว ้ 67,500   บำท 
 -   อุดหนุนโครงกำรพฒันำงำนสำธำรณสุขมูลฐำนในเขตต ำบล                                                    ตั้งไว ้   67,500   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรพฒันำงำนสำธำรณสุขมูลฐำน จดัสรรให้ทุกหมู่บ้ำน ๆ ละ 7,500  บำท รวม           
9  หมู่บำ้น    ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข   งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน 

1.6   หมวดรายจ่ายอื่น  ตั้งไว้      รวม   429,000   บาท 
(1.6.1) รายจ่ายเพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย                                                 ตั้งไว ้  100,000   บำท 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรช่วยเหลือและบรรเทำสำธำรณภยั ต่ำงๆเช่น เคร่ืองอุปโภคบริโภค วสัดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ท่ี
จ  ำเป็น ฯลฯ ในกำรบรรเทำสำธำรณภัย  ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน       
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 
 (1.6.2)  ค่าสมทบกองทุนเศรษฐกจิชุมชนพึง่ตนเอง                                         ตั้ งไว้   100,000  บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสมทบกองทุนเงินกูย้ืม เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มอำชีพในต ำบลกูย้ืม
เป็นเงินทุนในกำรสร้ำงอำชีพ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย เศรษฐกิจชุมชนพึ่ งตนเอง พ.ศ. 2541                
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยไดป้รำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน   งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเขม้แขง็ของ
ชุมชน 
 (1.6.3) ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว ้ 290,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในศูนยป์ฏิบติักำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้จ ำนวน 29,000 บำท  และเงินอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในเขตอ ำเภอรือเสำะ จ ำนวน 
261,000  บำท  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป  
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2.  รายจ่ายเพือ่การลงทุน               ตั้งไว้     รวม  1,704,000   บาท 

 2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง    ตั้งไว้   1,704,000   บาท 
 (2.1.1)  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน               ตั้งไว ้  404,000  บำท 

- จดัซ้ือเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว – ด ำ)                                                        ตั้งไว ้ 100,000  บำท  
เพื่อจ่ำยเป็นจดัซ้ือเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว – ด ำ) ขนำดควำมเร็ว 20 แผ่น ต่อนำที ระบบมลัติฟังก์ชัน่ 
เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง ยอ่ – ขยำยได ้ ตั้งจ่ำยจำกบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ ปี 2561 หนำ้ 18 (76) 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

- จดัซ้ือโต๊ะประชุมตรง                                                                                                    ตั้งไว ้  78,000   บำท
เพื่อเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะประชุมตรง ขนำด 60x210x75 ซ.ม. จ ำนวน 12 ตัว รำคำละ 6 ,500  บำท จัดซ้ือตำมรำคำ
ทอ้งตลำด เน่ืองจำกบญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ์ไม่ไดก้  ำหนดไว ้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ทัว่ไป  งำนบริหำรทัว่ไป 

- จดัซ้ือโต๊ะประชุมตรง                                                                                                    ตั้งไว ้  4,000   บำท 
เพื่อเป็นค่ำจดัซ้ือโต๊ะประชุมตรง ขนำด 60x80x75 ซ.ม. จ  ำนวน 1 ตวั รำคำละ 4,000  บำท จดัซ้ือตำมรำคำทอ้งตลำด 
เน่ืองจำกบญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ์ไม่ไดก้  ำหนดไว ้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำน
บริหำรทัว่ไป 

- จดัซ้ือโต๊ะประชุมแบบมุม                                                                                              ตั้งไว ้  7,000   บำท 
เพื่อเป็นค่ำจดัซ้ือโต๊ะประชุมตรง ขนำด 60x60x75 ซ.ม. จ  ำนวน 2 ตวั รำคำละ 3,500  บำท จดัซ้ือตำมรำคำทอ้งตลำด 
เน่ืองจำกบญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ์ไม่ไดก้  ำหนดไว ้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำน
บริหำรทัว่ไป 

- จดัซ้ือเกำ้อ้ีส ำหรับประธำนสภำ                                                                                       ตั้งไว ้  6,000   บำท
เพื่อจ่ำยค่ำจดัซ้ือเก้ำอ้ีประธำนสภำ ขนำด 685x775x1210-1265ม.ม. จ ำนวน 1 ตวั รำคำละ 6,000  บำท จดัซ้ือตำม
รำคำท้องตลำด เน่ืองจำกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ไม่ได้ก ำหนดไว ้ ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทัว่ไป      งำนบริหำรทัว่ไป 

- จดัซ้ือเกำ้อ้ีส ำหรับประชุม                                                                                       ตั้งไว ้  209,000   บำท
เพื่อจ่ำยค่ำจดัซ้ือเก้ำอ้ีประชุม ขนำด 685x765x980-1040ม.ม. จ ำนวน 38 ตวั รำคำละ 5,500  บำท จดัซ้ือตำมรำคำ
ทอ้งตลำด เน่ืองจำกบญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ์ไม่ไดก้  ำหนดไว ้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ทัว่ไป      งำนบริหำรทัว่ไป 

(2.1.2)  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว ้  1,300,000  บำท 
-  จดัซ้ือรถพยำบำล (รถตู)้                                                                                           ตั้งไว ้  1,300,000   บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือรถพยำบำล (รถตู)้ ชนิดเคร่ืองยนตดี์เซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำน ปริมำณกระบอกสูบ
ไม่ต ่ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือเคร่ืองยนต์ก ำลงัสูงสุดไม่ต ่ำกว่ำ 90 กิโลวตัต์  พร้อมอุปกรณ์กำรแพทย ์ ตั้งจ่ำยจำกบญัชี
รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ ปี 2561 หน้ำ 15 (71)  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  
งำนบริหำรทัว่ไป 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
อ าเภอรือเสาะ   จงัหวดันราธิวาส 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองคลงั 
 

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งส้ิน        รวม  2,515,980   บาท 
1.  รายจ่ายประจ า  ตั้งไว้     รวม  2,494,170   บาท 

 1.1   หมวดเงินเดือน  ตั้งไว้     รวม   1,414,350   บาท  แยกเป็น... 
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)   ตั้งไว้   1,414,350   บาท      

(1.1.1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน                                                                      ตั้ งไว ้  1,182,350   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล  จ  ำนวน  5  อัตรำ  ได้แก่  
ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั  นกัวิชำกำรเงินและบญัชี  เจำ้พนกังำนกำรเงินและบญัชี  เจำ้พนกังำนพสัดุ และเจำ้พนกังำน
จดัเก็บรำยได ้  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 

(1.1.2)   ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงาน ตั้งไว้   190,000   บาท    แยกเป็น… 
 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                 ตั้งไว ้  150,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏ
ในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 
 -  เงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำว                                                                                   ตั้งไว ้  20,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล   ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 
 -  เงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ  (พ.ส.ร.)                                                                  ตั้งไว ้ 20,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ  (พ.ส.ร.) ส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  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   568,260   บาท   แยกเป็น… 

(1.2.1)  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง                                                                             ตั้งไว ้  434,700  บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ  ำนวน  3  อตัรำ   ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได ้    
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั  
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(1.2.2)  ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   133,560   บาท 
-  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                  ตั้งไว ้  90,000   บำท

เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไปปรำกฏ
ในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 

-  เงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำว       ตั้งไว ้  43,560   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำวส ำหรับพนักงำนจำ้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 
 

1.3   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย และวสัดุ         ตั้งไว้      รวม   511,560   บาทแยกเป็น.. 

ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   206,560   บาท 
(1.3.1)   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                   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 ำบลเช่นค่ำตอบแทน
ตรวจกำรจำ้งงำนก่อสร้ำง  เป็นตน้  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 

(1.3.4)   ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณพีเิศษ (เงินรางวลัประจ าปี)         ตั้งไว ้  116,560   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรำงวลัประจ ำปี)   ส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล และพนกั 
งำนจำ้งองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  งำนบริหำรงำนคลงั 

(1.3.5)  ประเภทค่าเช่าบ้าน                                                                                  ตั้งไว ้  20,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นให้กบัพนกังำนส่วนต 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 
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(1.3.7)  ประเภทรายจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

              -  ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                                                            ตั้งไว ้  100,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน  ค่ำเบ้ียเล้ียง  ค่ำท่ีพกั  ค่ำพำหนะ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนในกำรไปรำชกำรหรืออบรมสัมมนำ
ของพนกังำนส่วนต ำบลและพนกังำนจำ้ง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  
งำนบริหำรงำนคลงั 

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)  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว                                                                           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 

2.  รายจ่ายเพือ่การลงทุน               ตั้งไว้     รวม  21,810   บาท 

 2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง         ตั้งไว้   21,810  บาท 
 (2.1.1)  ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์         ตั้งไว้   19,210   บาท 
 - จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับส ำนกังำน               ตั้ งไว้   16,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ ส ำหรับส ำนกังำน จ ำนวน  1 เคร่ือง ลกัษณะพื้นฐำน จอขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 น้ิว   
มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่นอ้ยกวำ่ 2 แกนหลกั (2 core) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่นอ้ยกวำ่ 3.3 
GHz หรือดีกว่ำ มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard 
Drive)ชนิด SATA หรือดีกวำ่ และรำยละเอียดต่ำงๆท่ีปรำกฏในเกณฑร์ำคำ กลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2560 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 21 เมษำยน 2560  หน้ำ 4 ข้อ 7ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไปงำนบริหำรงำนคลงั 
 -  จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/ledขำวด ำ                                                                         ตั้งไว ้ 2,600   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ led ขำวด ำ จ  ำนวน 1 เคร่ือง มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ
600x600 dpi มีควำมเร็วในกำรพิมพร่์ำงไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำ ต่อนำที มีควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 mb รำยละเอียด
ต่ำงๆปรำกฏในเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 หน้ำ 16 ขอ้ 44  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรงำนคลงั 
 - จดัซ้ือโตะ๊คอมพิวเตอร์        ตั้งไว ้  3,210   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ  ำนวน 1 โต๊ะ จดัซ้ือตำมรำคำทอ้งตลำด เน่ืองจำกบญัชีรำคำกลำงครุภณัฑ์
ไม่ไดก้  ำหนดไว ้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไปงำนบริหำรงำนคลงั 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
อ าเภอรือเสาะ   จงัหวดันราธิวาส 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองช่าง 
 

 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งส้ิน        รวม  11,530,104   บาท 
 1. รายจ่ายประจ าตั้งไว้     รวม   2,814,609   บาท      
 1.1   หมวดเงินเดือนตั้งไว้     รวม   756,969  บาท   แยกเป็น... 

เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)               ตั้งไว้   756,969   บาท 
(1.1.1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน                                                                           ตั้งไว ้  584,969   บำท     

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล  จ  ำนวน  3  อัตรำ   ได้แก่  
ผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง  นำยช่ำงโยธำ และช่ำงโยธำ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำน
บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

(1.1.2)   ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงาน ตั้งไว้   130,000   บาท 
 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                      ตั้งไว ้  90,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไปปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
 -  เงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำว                                                                                             ตั้งไว ้  20,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำวส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะ
และชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
  -  เงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ  (พ.ส.ร.)                                                                        ตั้ งไว ้  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   556,020   บาท   แยกเป็น… 
 (1.2.1)  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง                  ตั้งไว ้  396,240   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน  3  อตัรำ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
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 (1.2.2)  ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   159,780   บาท 
 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                       ตั้งไว ้  90,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

-  เงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำว        ตั้งไว ้  69,780   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำวส ำหรับพนักงำนจำ้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทัว่ไป  งำนบริหำรงำนทัว่ไป     
  

1.3   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย และวสัดุ         ตั้งไว้      รวม   1,501,620   บาท  แยกเป็น… 
 ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   107,620   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 ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล  และพนกังำนจำ้งขององค ์ 
กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและ
ชุมชน 

(1.3.3)   ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณพีเิศษ (เงินรางวลัประจ าปี)         ตั้งไว ้  51,620   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวลัประจ ำปี)   ส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล  และพนกั 
งำนจำ้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไป
เก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

(1.3.4)  ประเภทค่าเช่าบ้าน                                                                                       ตั้งไว ้  36,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นให้กบัพนกังำนส่วนต ำบลและผูมี้สิทธิเบิกจ่ำยเงินจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบท่ี
ก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
 

ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   1,004,000   บาท 
(1.3.5)   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                                                            ตั้งไว ้  344,000   บำท     

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งออกแบบ  จำ้งควบคุมงำน ค่ำจำ้งเยบ็หรือเขำ้ปกหนงัสือ  ค่ำถ่ำยเอกสำร  แบบพิมพ์และส่ิงพิมพ์
ต่ำงๆ  ค่ำจำ้งเหมำบริกำรหรือแรงงำน และอ่ืนๆ ท่ีเขำ้ลกัษณะจำ้งเหมำบริกำร  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ และตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทัว่ไป จ ำนวน 200,000  บำท  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและ
ชุมชน 
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(1.3.6)  ประเภทรายจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ 
              -  ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                                                           ตั้งไว ้  100,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน  ค่ำเบ้ียเล้ียง  ค่ำท่ีพกั  ค่ำพำหนะ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนในกำรไปรำชกำรหรืออบรมสัมมนำ
ของพนกังำนส่วนต ำบลและพนกังำนจำ้ง   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน   งำนบริหำร
ทัว่ไป  เก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
 -  ค่ำเช่ำท่ีดินทิ้งขยะ                                                                               ตั้ งไว้ 160,000  บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำท่ีดินในกำรก ำจดัขยะมูลฝอย ควบคุม  และป้องกนัโรคติดต่อ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏใน
แผนงำนเคหะและชุมชน   งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

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

ค่าวสัดุ  ตั้งไว้    390,000   บาท 
(1.3.8)  ประเภทวัสดุส านักงาน                                                                                    ตั้งไว ้  50,000   บำท

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

(1.3.9)  ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                                                                       ตั้งไว ้  20,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัไม ้ สี  หิน  ดิน  ทรำย  ปูนซีเมนต์  ทินเนอร์  ตะปู  อุปกรณ์ประปำ   ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

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

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

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

 (1.3.13)  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                ตั้งไว ้  50,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือแผน่ดิสก์  เมำส์  แป้นพิมพ ์ หมึกเคร่ืองพิมพ ์  ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำน
เคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
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2.  รายจ่ายเพือ่การลงทุน               ตั้งไว้     รวม  8,715,495  บาท 

 2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง             ตั้งไว้   8,715,495   บาท   แยกเป็น... 
 (2.1.1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์   ตั้งไว้   7,100  บาท 

-  จดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก                                                                                     ตั้งไว ้ 7,100  บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก ส ำหรับกระดำษ A3 จ ำนวน 1 เคร่ือง  รำยละเอียดต่ำงๆปรำกฏใน
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 หน้ำ 16 ขอ้ 43ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
 (2.1.2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ตั้งไว้   1,695,395   บาท 
 - ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ท่ี 1บำ้นบือแรง                 ตั้งไว ้  202,124    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำหมู่ท่ี 1 บ้ำนบือแรง ขยำยเขตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและติดตั้ งหม้อแปลงเฉพำะรำย 
สถำนท่ีก่อสร้ำงประปำหมู่บำ้น รำยละเอียดตำมรูปแบบท่ีกำรไฟฟ้ำก ำหนดไว ้ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไปปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำถนน 
 - ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ท่ี 2 บำ้นบูเก๊ะนำกอ                 ตั้งไว ้  177,462    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำหมู่ท่ี 2 บำ้นบูเก๊ะนำกอ ขยำยเขตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและติดตั้งหมอ้แปลงเฉพำะรำย 
สถำนท่ีก่อสร้ำงประปำหมู่บำ้น รำยละเอียดตำมรูปแบบท่ีกำรไฟฟ้ำก ำหนดไว ้ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำถนน 
 - ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ท่ี 3 บำ้นอีนอ                              ตั้งไว ้  481,508    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำหมู่ท่ี 3 บำ้นอีนอ ขยำยเขตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและติดตั้งหมอ้แปลงเฉพำะรำย สถำนท่ี
ก่อสร้ำงประปำหมู่บำ้น รำยละเอียดตำมรูปแบบท่ีกำรไฟฟ้ำก ำหนดไว ้ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏใน
แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำถนน 
 - ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ท่ี 6 บำ้นไอร์บูโละ                 ตั้งไว ้  345,109    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำหมู่ท่ี 6 บำ้นไอร์บูโละ ขยำยเขตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและติดตั้งหมอ้แปลงเฉพำะรำย 
สถำนท่ีก่อสร้ำงประปำหมู่บำ้น รำยละเอียดตำมรูปแบบท่ีกำรไฟฟ้ำก ำหนดไว ้ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำถนน 
 - ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ท่ี 7 บำ้นบริจะ๊                  ตั้งไว ้  275,623   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำหมู่ท่ี 7 บำ้นบริจ๊ะ ขยำยเขตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและติดตั้งหมอ้แปลงเฉพำะรำย สถำนท่ี
ก่อสร้ำงประปำหมู่บำ้น รำยละเอียดตำมรูปแบบท่ีกำรไฟฟ้ำก ำหนดไว ้ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏใน
แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำถนน 
 - ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ท่ี 9 บำ้นพงยอืติ                 ตั้งไว ้  213,569    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำหมู่ท่ี 9 บ้ำนพงยือติ ขยำยเขตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและติดตั้งหม้อแปลงเฉพำะรำย 
สถำนท่ีก่อสร้ำงประปำหมู่บำ้น รำยละเอียดตำมรูปแบบท่ีกำรไฟฟ้ำก ำหนดไว ้ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำถนน 
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(2.1.2)  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        ตั้งไว้   2,600,000   บาท 
-  จดัซ้ือรถบรรทุกเททำ้ย 6 ลอ้                                                                               ตั้งไว ้  2,600,000   บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือรถบรรทุกเทท้ำย 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิดพบัหลังเก๋งพร้อมกระเช้ำไฟเบอร์กลำส
ส ำหรับท ำงำนในท่ีสูง  ชนิดเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม ปริมำณ
กระบอกสูบไม่ต ่ำกวำ่ 2,400 ซีซี หรือเคร่ืองยนตก์ ำลงัสูงสุดไม่ต ่ำกว่ำ 150 แรงมำ้ เครนไฮดรอลิค ท ำงำนไดสู้งไม่
นอ้ยกวำ่ 12  เมตรรำยละเอียดตำมท่ี อบต .ก ำหนด จดัซ้ือตำมรำคำทอ้งตลำด เน่ืองจำกบญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ์ไม่ได้
ก ำหนดไว ้ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำถนน 

(2.1.3) ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง         ตั้งไว้   68,000  บาท 
-  จดัซ้ือเคร่ืองเจำะพื้นคอนกรีต                                                                                    ตั้งไว ้  68,000  บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองเจำะพื้นคอนกรีต เคร่ืองยนต์เบนซินเพลำคว  ่ำ  ก ำลงัเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่ำ 5.5 แรงมำ้ 
รำยละเอียดตำมท่ี อบต .ก ำหนด จดัซ้ือตำมรำคำทอ้งตลำด เน่ืองจำกบญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ์ไม่ไดก้  ำหนดไว ้ ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

(2.1.4)  ประเภททีด่ินและส่ิงก่อสร้างตั้งไว้   4,345,000  บาท 
 - โครงกำรก่อสร้ำงห้องน ้ ำสำธำรณะภำยในพื้นท่ีส ำนักงำน                                     ตั้งไว ้  360,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงห้องน ้ ำสำธำรณะภำยในพื้นท่ีส ำนกังำน ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 9.00 เมตร รำยละเอียด
ตำมแบบแปลนท่ี อบต. ก ำหนด   ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ        
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 - โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรละหมำดภำยในพื้นท่ีบริเวณส ำนกังำน                                  ตั้งไว ้  432,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรละหมำดภำยในพื้นท่ีบริเวณส ำนักงำน ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 8.00 เมตร 
รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ี อบต. ก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ     งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 - โครงกำรติดตั้งเหล็กดดัพร้อมประตูเหล็กบำนมว้น                                 ตั้งไว ้  98,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำติดตั้งเหล็กดดัพร้อมประตูเหล็กบำนมว้น รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ี อบต. ก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 - โครงกำรก่อสร้ำงทำงเทำ้คอนกรีตเสริมเหล็กสำยบำบอสตอปำ                               ตั้งไว ้ 147,000  บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงทำงเทำ้คอนกรีตเสริมเหล็กสำยบำบอสตอปำหมู่ท่ี 2 ขนำดกวำ้ง 2.00 เมตร ยำว 140 เมตร 
หนำ 0.12 เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ี อบต. ก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 - โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5                                                       ตั้งไว ้  813,000  บำท
เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ท่ี  5 ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 300 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ี อบต. ก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 
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 - โครงกำรก่อสร้ำงคูระบำยน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6                                             ตั้งไว ้  767,000  บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงคูระบำยน ้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 ขนำดกวำ้ง 1.00 เมตร ยำว 400 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ี อบต. ก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 - โครงกำรก่อสร้ำงคูระบำยน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7                                             ตั้งไว ้  670,000  บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงคูระบำยน ้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 ขนำดกวำ้ง 0.50 เมตร ยำว 350 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ี อบต. ก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 - โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8                                                        ตั้งไว ้ 245,000  บำท
เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 90 เมตร หนำ 0.15 เมตร รำยละเอียด
ตำมแบบแปลนท่ี อบต. ก ำหนด   ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ      
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 - โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9                                                        ตั้งไว ้ 813,000  บำท
เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ท่ี  9 ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 300 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ี อบต. ก ำหนด   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ      งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
อ าเภอรือเสาะ   จงัหวดันราธิวาส 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 
 

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งส้ิน        รวม  12,105,948  บาท 
1.  รายจ่ายประจ า  ตั้งไว้     รวม  12,080,648   บาท 

 1.1   หมวดเงินเดือน ตั้งไว้     รวม   2,054,852  บาท  แยกเป็น… 
  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)   ตั้งไว้   2,054,852   บาท 

(1.1.1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน                                                                            ตั้งไว ้ 558,012  บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล  จ  ำนวน  2  อตัรำ   ไดแ้ก่ผูอ้  ำนวยกำร
กองศึกษำฯ  และนกัวิชำกำรศึกษำ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
กำรศึกษำ 

(1.1.2)  ประเภทเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก                       ตั้งไว ้  1,224,840  บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีส ำหรับครูผูดู้แลเด็ก  จ  ำนวน  5  อตัรำ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำงำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 

(1.1.3)  ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงาน ตั้งไว้  230,000   บาท  
 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                   ตั้งไว ้  60,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้(พนกังำนส่วนต ำบล  )ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไปปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                  ตั้งไว ้  150,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้(ครูผูดู้แลเด็ก)ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทัว่ไปปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   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   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับผูอ้  ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
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1.2   หมวดค่าจ้างช่ัวคราว                             ตั้งไว้      รวม   993,360   บาท  แยกเป็น… 

(1.2.1)  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง                                                                          ตั้งไว ้  230,160   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ  ำนวน 2 อัตรำ   ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 (1.2.2)  ประเภทค่าจ้างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                                   ตั้งไว ้  451,200  บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  จ  ำนวน 4 อตัรำ   ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำงำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 
 (1.2.3)  ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   312,000   บาท 
 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                      ตั้งไว ้  60,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไปปรำกฏ
ในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 -  เงินตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้                   ตั้งไว ้  120,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้(ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก) ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไปปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 
 -  เงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำว                    ตั้งไว ้  36,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำวส ำหรับพนักงำนจำ้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 -  เงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำวผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก                            ตั้ งไว้   96,000   บ ำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำวส ำหรับพนกังำนจำ้งผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ  

1.3   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย และวสัดุ         ตั้งไว้      รวม  5,272,436  บาท  แยกเป็น… 
ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   254,010   บาท 
(1.3.1)   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                              ตั้งไว ้  10,000   บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรส ำหรับ  พนกังำนส่วนต ำบล และผูมี้สิทธิเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบท่ีก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำร
ทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 

(1.3.2)   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                   ตั้งไว ้  10,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรส ำหรับ  ครูผูดู้แลเด็ก และผูมี้สิทธิเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรจำกกรม
ส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ินตำมระเบียบท่ีก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไปปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ       งำน
ระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 

(1.3.3)   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                         ตั้งไว ้  20,000   บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล และพนกังำนจำ้งขององคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
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(1.3.4)  ประเภทค่าเช่าบ้าน                                                                                      ตั้งไว ้  36,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นให้กบัพนกังำนส่วนต ำบลและผูมี้สิทธิเบิกจ่ำยเงินจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบท่ี
ก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 

(1.3.5)   ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)         ตั้งไว ้  178,010   บำท    
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ    ส ำหรับพนกังำนส่วนต ำบล  และพนกังำนจำ้งขององคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 

 

ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   2,672,900   บาท 
(1.3.5)   ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ                      ตั้งไว้   238,000   บาท 

  -  ค่ำจำ้งเหมำรับ – ส่งนกัเรียน                                                                                      ตั้งไว ้  168,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำรถรับ–ส่งนกัเรียนของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กในอตัรำวนัละ 300 บำท/คนั    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ  
 -  ค่ำรับวำรสำร                                                                                              ตั้ งไว้   50,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับวำรสำร  เช่น  หนังสือพิมพ ์ 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 งไว้   50,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำและประเพณีและวฒันธรรมต่ำงๆ ในท้องถ่ินตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 

(1.3.7)  รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ  
 -  ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                                  ตั้งไว ้  200,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน  ค่ำเบ้ียเล้ียง  ค่ำท่ีพกั  ค่ำพำหนะ  และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในกำรไปรำชกำร หรือไปอบรบสัมมนำ
ของพนกังำนส่วนต ำบลและพนกังำนจำ้ง   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไป
เก่ียวกบักำรศึกษำ 
 -  โครงกำรแข่งขนักีฬำตำ้นยำเสพติด                                                 ตั้งไว ้  220,000   บำท 
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัแข่งขนักีฬำตำ้นยำเสพติด  เช่น  ฟุตบอล  และกีฬำอ่ืนๆ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรมและนนัทนำกำร   งำนกีฬำและนนัทนำกำร 
 -  โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรแข่งขนักีฬำ ระดบัอ ำเภอ และจงัหวดั                 ตั้งไว ้  50,000   บำท 
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในจดัส่งนักกีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ ระดบัอ ำเภอ และจงัหวดั  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  
ปรำกฏในแผนงำนศำสนำ วฒันธรรมและนนัทนำกำร   งำนกีฬำและนนัทนำกำร 
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 -  โครงกำรประกวดโรงเรียนตำดีกำในฝัน                                                                       ตั้งไว ้  50,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดโรงเรียนตำดีกำในฝัน  โรงเรียนตำดีกำน่ำเรียน  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรมและนนัทนำกำร   งำนศำสนำและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 -  โครงกำรแข่งขนักีฬำและกรีฑำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก)                                             ตั้งไว ้  60,000   บำทเพื่อ
เป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัแข่งขนักีฬำและกรีฑำของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำน
กำรศำสนำ  วฒันธรรมและนนัทนำกำร   งำนกีฬำและนนัทนำกำร 
 -  โครงกำรเขำ้ค่ำยอบรมคุณธรรม จริยธรรมภำคฤดูร้อน                                            ตั้งไว ้  50,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเขำ้ค่ำยอบรมคุณธรรม จริยธรรมภำคฤดูร้อนตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป    ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรมและนนัทนำกำร   งำนศำสนำ และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 -  โครงกำรจดังำนเมำลิดสัมพนัธ์                                                     ตั้ ง ไ ว้    100,000   บ ำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำนเมำลิดสัมพนัธ์ของต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำร
ศำสนำ  วฒันธรรมและนนัทนำกำร     งำนศำสนำ และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
  -  โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมและอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมของเด็กและเยำวชน          ตั้งไว ้  80,000   บำท
เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมและอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมของเด็กและเยำวชน  เช่น กำรประกวด
ซำเญำะ ประกวดซำเรำะ ประกวดอำนำชีด เป็นตน้   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ  
วฒันธรรมและนนัทนำกำร     งำนศำสนำและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 -  โครงกำรฝึกอบรมกำรอ่ำนอลักรุอ่ำน (กีรออำตี) ตั้ งไว ้  100,000   บำทเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ฝึกอบรมกำรอ่ำนอลักรุอ่ำน (กีรออำตี) ใหแ้ก่เยำวชนและประชำชนตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำน
กำรศำสนำ วฒันธรรม  และนนัทนำกำร   งำนงำนศำสนำและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 -  โครงกำรจดังำนรอมฎอมสัมพนัธ์                                                                        ตั้งไว ้ 100,000   บำท   
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัโครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ฯ และโครงกำรรอมฎอมสัมพนัธ์เพื่อจดัซ้ืออินท
ผำลมั และเคร่ืองอุปโภคอ่ืน ๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏแผนงำนศำสนำ วฒันธรรมและนันทนำกำร                      
งำนศำสนำและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 -  โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยำวชน                                                               ตั้งไว ้ 100,000  บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยำวชนตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำน
กำรศำสนำ วฒันธรรมและนนัทนำกำร   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัศำสนำ วฒันธรรมและนนัทนำกำร 
 -  โครงกำรอำซูรอสัมพนัธ์                                                                                           ตั้งไว ้ 80,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำนอำซูรอสัมพนัธ์  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏแผนงำนศำสนำ วฒันธรรม
และนนัทนำกำร   งำนศำสนำและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

-  โครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเยำวชนและประชำชนในต ำบล        ตั้งไว ้  100,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในโครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเยำวชนและประชำชนในต ำบลตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรมและนันทนำกำร   งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับศำสนำ 
วฒันธรรมและนนัทนำกำร 
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-  โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนท่ีของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นบริจะ๊                   ตั้งไว ้  80,000   บำท 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนท่ีของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นบริจะ๊ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 

-  โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก)                   ตั้งไว ้ 637,000  บำท 
เพื่อจ่ำยค่ำอำหำรกลำงวนัส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กซ่ึง อปท. รับโอนจำกกรมกำรพฒันำชุมชน  จ ำนวน 130 x 20 x 
245 วนั  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 

-  โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก)                 ตั้งไว ้  221,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดักำรเรียนกำรสอน ของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก อตัรำคนละ 1,700 บำทต่อคนต่อปี 130 x 1,700 บำท     
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 

-  โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก)                 ตั้งไว ้   26,000    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหนงัสือเรียนของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก อตัรำคนละ 200 บำทต่อคนต่อปี 130 x 200 บำท     ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 
 -  โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก)                 ตั้งไว ้   26,000    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียนของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก อตัรำคนละ 200 บำทต่อคนต่อปี 130 x 200 บำท     ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ  

-  โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก)                 ตั้งไว ้   39,000    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองแบบนกัเรียนของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก อตัรำคนละ 300 บำทต่อคนต่อปี 130 x 300 บำท     ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 
 -  โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก)                 ตั้งไว ้   55,900    บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรรมพฒันำผูเ้รียนของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก อตัรำคนละ 430 บำทต่อคนต่อปี 130 x 430 บำท        
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 
 -  โครงกำรสนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก)              ตั้งไว ้   10,000    บำท
เพื่อจดัหำส่ือกำรเรียนกำรสอนเชิงสัญลกัษณ์ของควำมเป็นชำติ     ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำน
กำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 

ค่าวสัดุ    ตั้งไว้  2,345,526  บาท 
(1.3.8)  ประเภทวัสดุส านักงาน                                                                                ตั้ งไว ้  50,000   บำท     

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

(1.3.9)  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                               ตั้งไว ้  20,000   บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือฟิล์ม  ลำ้ง  อดั และขยำยรูป  กระดำษเขียนโปสเตอร์   ฯลฯ    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 (1.3.10)  วัส ดุกีฬา                                                                                        ตั้ งไว้   50,000   บำท                                
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุกีฬำหรืออุปกรณ์กีฬำให้แก่เยำวชนภำยในต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศำสนำ  วฒันธรรมและนนัทนำกำร   งำนกีฬำและนนัทนำกำร 
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(1.3.11)  ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์                                                                                  ตั้งไว ้  50,000   บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือแผน่ดิสก ์ เมำส์  แป้นพิมพ ์ หมึกเคร่ืองพิมพ ์  ฯลฯ   ส ำหรับใชป้ระโยชน์ในกิจกำรขององคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 (1.3.12)วสัดุอาหารเสริม  (นม)                          ตั้งไว้   2,175,526  บาท 
 -  ค่ำอำหำรเสริม (นม)ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กจ ำนวน  130 x 7.82 x 260  วนั                       ตั้งไว ้  264,316  บำท
เพื่อจ่ำยส ำหรับสนบัสนุนอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 
 -  ค่ำอำหำรเสริม (นม)  โรงเรียน                                                                                 ตั้งไว ้  1,911,210   บำท                                               
เพื่อจ่ำยส ำหรับสนบัสนุนอำหำรเสริม (นม)  ใหแ้ก่โรงเรียนต่ำงๆ  ดงัน้ี   ตั้งไว ้ 7.82  บำท x 260 วนั                                                    
(1)  โรงเรียนบำ้นบือแรง    จ  ำนวน  164  คน    จ ำนวน   333,445   บำท 
(2)  โรงเรียนบำ้นอีนอ      จ  ำนวน 157  คน     จ ำนวน   319,213   บำท 
(3)  โรงเรียนบำ้นกยู ิ       จ  ำนวน  292  คน      จ ำนวน   593,695   บำท 
(4)  โรงเรียนชุมชนสัมพนัธ์บำ้นลำโละ  จ ำนวน  219  คน   จ ำนวน   445,271   บำท 
(5)  โรงเรียนบำ้นบริจะ๊     จ  ำนวน  108 คน      จ ำนวน   219,586   บำท 
       ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำงำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 
1.4   หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว้      รวม   3.760,000  บาท 
 (1.4.1)   ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้   3.760,000   บาท 
 -  อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนัให้แก่โรงเรียนบำ้นบือแรง                                  ตั้งไว ้ 656,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสนบัสนุนอำหำรกลำงวนัให้กบัเด็กนกัเรียนโรงเรียนบำ้นบือแรง  จ  ำนวน 164x20x200 วนั 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 

-  อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนัใหแ้ก่โรงเรียนบำ้นอีนอ                                          ตั้งไว ้  628,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสนบัสนุนอำหำรกลำงวนัให้กบัเด็กนกัเรียนโรงเรียนบำ้นอีนอ  จ  ำนวน  157x20x200วนั  ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 

-  อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนัใหแ้ก่โรงเรียนบำ้นกยู ิ                                         ตั้งไว ้  1,168,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอำหำรกลำงวนัให้กบัเด็กนักเรียนโรงเรียนบำ้นกูยิ  จ  ำนวน 292x20x200วนั  ตั้ง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 

- อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนัให้แก่โรงเรียนชุมชนสัมพนัธ์บำ้นลำโละ                  ตั้งไว ้  876,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอำหำรกลำงวนัให้กบัเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนสัมพนัธ์บำ้นลำโละ  จ  ำนวน 
219x20x200 ว ัน ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ 

-  อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนัให้แก่โรงเรียนบำ้นบริจ๊ะ                                     ตั้งไว ้ 432,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสนบัสนุนอำหำรกลำงวนัให้กบัเด็กนกัเรียนโรงเรียนบำ้นบริจะ๊ จ  ำนวน 108x20x200วนั   ตั้ง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 
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2.  รายจ่ายเพือ่การลงทุน               ตั้งไว้     รวม  25,300   บาท 

 2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีด่ินและส่ิงก่อสร้างตั้งไว้   25,300  บาท 
 (2.1.1)  ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์         ตั้งไว้   25,300  บาท 
 - จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ ส ำหรับงำนประมวลผล             ตั้ งไว้   21 ,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน  1 เคร่ือง  รำยละเอียดต่ำงๆท่ีปรำกฏ
ในเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 หน้ำ 6 ขอ้ 13  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
 -  จดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์                                                ตั้งไว ้ 4,300   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์ จ  ำนวน 1 เคร่ือง รำยละเอียดต่ำงๆปรำกฏใน
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 หน้ำ 16 ขอ้ 42  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละอ าเภอรือเสาะ   จงัหวดันราธิวาส 

รายจ่ายงบกลาง 
รายจ่ายงบกลาง          ตั้งไว้รวม   10,635,137   บาท 
      1.   ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพนั         ตั้งไว้   9,835,137   บาท 
 (1.1)เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม                                                          ตั้งไว ้ 200,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมให้กบัพนกังำนจำ้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  
ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง   งำนงบกลำง 
 (1.2)เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก)                                          ตั้งไว ้  28,000   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมให้กบัพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจต ำแหน่งผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง   งำนงบกลำง 
 (1.3)   เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)                                   ตั้งไว ้  200,000   บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภำพแห่งชำติ  ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน แผนงำนงบกลำง     
งำนงบกลำง 

(1.4)   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                    ตั้งไว ้ 184,793  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) ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                      ตั้งไว ้  6,573,600   บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเบ้ียยงัชีพให้กบัผูสู้งอำย ุ จ  ำนวน 828 คน  ตำมระเบียบท่ีก ำหนดตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏใน
แผนงำนงบกลำง  งำนงบกลำง 
 (1.8)  ค่าเบีย้ยงัชีพความพกิาร                                                                                      ตั้งไว ้  2,553,600  บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเบ้ียยงัชีพควำมพิกำร จ ำนวน 266 คน  ตำมระเบียบท่ีก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏใน
แผนงำนงบกลำง  งำนงบกลำง 

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


