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หญิง 2,998 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลกอตอตือระ
อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 46,832,868.39 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 49,690,339.97 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 21,544,005.85 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 731,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 17,200,682.99 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 22,879.11 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 3,162.18 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 186,867.00 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 1.14 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 71,950.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,915,823.56 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 0.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 25,278,407.01 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 8,528,665.22 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,328,930.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,656,961.79 บาท

งบลงทุน จํานวน 570,830.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,193,020.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 99,456.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 5,294,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระ
อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 11,968.26 130,000.00 130,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

3,014.66 15,600.00 15,600.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 285,966.47 280,000.00 280,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,280.00 3,000.00 3,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 304,229.39 428,600.00 428,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,050,290.54 16,010,000.00 16,010,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,050,290.54 16,010,000.00 16,010,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 17,741,839.00 17,000,000.00 17,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

17,741,839.00 17,000,000.00 17,000,000.00

รวม 33,096,358.93 33,438,600.00 33,438,600.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระ
อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 7,016,381.00 9,071,976.00 8,449,424.00

งบบุคลากร 8,929,335.00 10,767,340.00 11,226,900.00

งบดําเนินงาน 5,199,739.83 8,742,144.00 9,305,426.00

งบลงทุน 1,953,500.00 2,252,000.00 1,796,100.00

งบเงินอุดหนุน 3,117,973.64 2,585,140.00 2,660,750.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 26,216,929.47 33,438,600.00 33,438,600.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลกอตอตือระ

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลกอตอตือระ
อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,131,611

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 312,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,617,755

แผนงานสาธารณสุข 10,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 290,000

แผนงานเคหะและชุมชน 32,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 330,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 834,590

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,420,820

แผนงานการเกษตร 10,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,449,424

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,438,600



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระ

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,449,424 8,449,424
    งบกลาง 8,449,424 8,449,424

หน้า : 1/7



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,550,800 374,000 2,412,000 8,336,800
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,760,000 0 0 1,760,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,790,800 374,000 2,412,000 6,576,800

งบดําเนินงาน 3,564,711 6,000 1,134,000 4,704,711
    คาตอบแทน 468,000 6,000 224,000 698,000

    คาใช้สอย 2,326,711 0 780,000 3,106,711

    คาวัสดุ 390,000 0 130,000 520,000

    คาสาธารณูปโภค 380,000 0 0 380,000

งบลงทุน 66,500 0 23,600 90,100
    คาครุภัณฑ 66,500 0 23,600 90,100

รวม 9,182,011 380,000 3,569,600 13,131,611

หน้า : 2/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 297,200 297,200
    คาตอบแทน 30,000 30,000

    คาใช้สอย 167,200 167,200

    คาวัสดุ 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 15,000
    เงินอุดหนุน 15,000 15,000

รวม 312,200 312,200

หน้า : 3/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 955,280 576,000 1,531,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 955,280 576,000 1,531,280

งบดําเนินงาน 200,000 2,092,725 2,292,725
    คาตอบแทน 70,000 24,000 94,000

    คาใช้สอย 90,000 843,400 933,400

    คาวัสดุ 40,000 1,217,625 1,257,625

    คาสาธารณูปโภค 0 7,700 7,700

งบลงทุน 37,000 145,000 182,000
    คาครุภัณฑ 37,000 145,000 182,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,611,750 2,611,750
    เงินอุดหนุน 0 2,611,750 2,611,750

รวม 1,192,280 5,425,475 6,617,755

หน้า : 4/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000
    คาใช้สอย 10,000 10,000

รวม 10,000 10,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 290,000 290,000
    คาตอบแทน 120,000 120,000

    คาใช้สอย 170,000 170,000

รวม 290,000 290,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 32,200 32,200
    คาใช้สอย 32,200 32,200

รวม 32,200 32,200

หน้า : 5/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 330,000 330,000
    คาใช้สอย 330,000 330,000

รวม 330,000 330,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 330,000 470,590 800,590
    คาใช้สอย 300,000 470,590 770,590

    คาวัสดุ 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 34,000 34,000
    เงินอุดหนุน 0 34,000 34,000

รวม 330,000 504,590 834,590

หน้า : 6/7



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,358,820 0 1,358,820
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,358,820 0 1,358,820

งบดําเนินงาน 538,000 0 538,000
    คาตอบแทน 103,000 0 103,000

    คาใช้สอย 140,000 0 140,000

    คาวัสดุ 295,000 0 295,000

งบลงทุน 0 1,524,000 1,524,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 1,524,000 1,524,000

รวม 1,896,820 1,524,000 3,420,820
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000
    คาใช้สอย 10,000 10,000

รวม 10,000 10,000

หน้า : 7/7



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,131,611

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 312,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,617,755

แผนงานสาธารณสุข 10,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 290,000

แผนงานเคหะและชุมชน 32,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 330,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 834,590

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,420,820

แผนงานการเกษตร 10,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,449,424

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,438,600

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  7)  พ.ศ
.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลกอตอตือร๊ะ และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอรามัน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 33,438,600 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 33,438,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลกอตอตือระ
อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลกอตอตือร๊ะปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลกอตอตือร๊ะมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายมามะ  มาโซ)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลกอตอตือร๊ะ

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระ
อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 38,615.25 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 23,951.16 702.90 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 11,265.36 130,000.00 0.00 % 130,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 62,566.41 11,968.26 130,000.00 130,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

170.00 280.00 200.00 0.00 % 200.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 651.50 650.50 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 200.00 270.00 200.00 0.00 % 200.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 200.00 300.00 200.00 0.00 % 200.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 1,200.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 13,022.00 314.16 13,000.00 0.00 % 13,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 14,243.50 3,014.66 15,600.00 15,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 283,165.73 285,966.47 280,000.00 0.00 % 280,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 283,165.73 285,966.47 280,000.00 280,000.00

วันที่พิมพ : 13/1/2565  15:03:48 หนา : 1/2



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 10.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 3,905.16 3,270.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,905.16 3,280.00 3,000.00 3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 404,571.27 448,073.28 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,661,701.38 8,047,126.02 8,500,000.00 0.00 % 8,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,163,533.04 2,170,731.09 2,200,000.00 0.00 % 2,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 16,274.54 15,549.61 16,000.00 0.00 % 16,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,880,395.42 4,288,439.62 4,800,000.00 0.00 % 4,800,000.00
     คาภาคหลวงแร 50,100.74 40,714.20 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 42,923.64 38,013.72 42,000.00 0.00 % 42,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,776.00 1,643.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,221,276.03 15,050,290.54 16,010,000.00 16,010,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 17,623,770.00 17,741,839.00 17,000,000.00 0.00 % 17,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 17,623,770.00 17,741,839.00 17,000,000.00 17,000,000.00
รวมทุกหมวด 34,208,926.83 33,096,358.93 33,438,600.00 33,438,600.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระ

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,438,600   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 130,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 130,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 15,600 บาท
คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 200 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 200 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 200 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณปที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 13,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 280,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 280,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 3,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,010,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,500,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,200,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 16,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,800,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 42,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 17,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 17,000,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,604 89,513 130,000 15.38 % 150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,820 4,456 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,731,000 4,738,400 5,870,000 -9.71 % 5,300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,524,800 1,583,200 2,340,000 -17.95 % 1,920,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 26,000 54,000 -33.33 % 36,000

เงินสํารองจาย 34,965 313,144 1,333,100 -54.99 % 600,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 328,772

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 244 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น (สปสช.)

102,096 102,780 103,590 1.03 % 104,652

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลกอตอตือร๊ะ
อําเภอรามัน    จังหวัดยะลา

วันที่พิมพ์ : 13/1/2565  15:04 หน้า : 1/36



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

145,026 158,888 328,772 -100 % 0

รวมงบกลาง 6,666,555 7,016,381 10,169,462 8,449,424
รวมงบกลาง 6,666,555 7,016,381 10,169,462 8,449,424
รวมงบกลาง 6,666,555 7,016,381 10,169,462 8,449,424

รวมแผนงานงบกลาง 6,666,555 7,016,381 10,169,462 8,449,424
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 520,000 0 % 520,000

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 50,000 0 % 50,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 50,000 0 % 50,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 90,000 0 % 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

943,663 780,154 1,050,000 0 % 1,050,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,628,383 1,464,874 1,760,000 1,760,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,049,173 2,153,610 2,640,000 -6.82 % 2,460,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

188,838 190,200 292,800 0 % 292,800

เงินประจําตําแหนง 108,838 105,000 168,000 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 512,400 487,687 530,000 28.3 % 680,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 122,006 123,844 144,000 31.94 % 190,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,981,255 3,060,341 3,774,800 3,790,800
รวมงบบุคลากร 4,609,638 4,525,215 5,534,800 5,550,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

60,500 59,516 116,000 215.52 % 366,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 18,193 10,000 72,000 0 % 72,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,000 7,225 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 84,693 76,741 218,000 468,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 430,403 363,526.65 598,522 55.17 % 928,711

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 224,134 112,892 460,000 -34.78 % 300,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 400,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 200,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
สําหรับบุคลากร อบต.กอตอตือร๊ะ

38,254 48,700 138,100 0 % 138,100

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร อบต. กอตอตือร๊ะ

0 0 0 100 % 249,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร อบต.กอตอตือร๊ะ

249,899 272,650 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 47,126.29 77,555 29,100 106.19 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 989,816.29 875,323.65 1,275,722 2,326,711
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 102,579.5 126,885 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 14,550 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,970 19,960 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 6,820 8,045 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000 54,000 100,000 0 % 100,000

วัสดุการเกษตร 20,000 0 10,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,289 51,010 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 264,658.5 274,450 400,000 390,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 113,550.99 123,431.26 151,000 19.21 % 180,000

คาบริการโทรศัพท์ 4,946.61 4,314.24 30,000 -33.33 % 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 14,618 33,973 119,000 -15.97 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 74,039.72 70,620 80,000 0 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 207,155.32 232,338.5 380,000 380,000
รวมงบดําเนินงาน 1,546,323.11 1,458,853.15 2,273,722 3,564,711

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน พนักพิงสูง 0 4,900 0 0 % 0

เก้าอี้พนักพิงมีล้อ 0 0 5,000 0 % 5,000

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 

0 0 23,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)

80,400 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน (มอก.) 0 0 11,000 -100 % 0

โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 
0 0 135,100 -100 % 0

ถังเก็บน้ําพลาสติก 0 68,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อชุดไมโครโฟนประชุมพร้อมติดตั้ง 0 62,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 13,300 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 23,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน  

0 17,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผลแบบ
ที่ 1
  

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบ
ที่ 1

0 0 0 100 % 44,000

เครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์ หรือ  
LED สี

0 0 0 100 % 15,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี 

0 15,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network

0 0 8,900 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network  แบบที่ 1 

0 8,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 2,500 0 100 % 2,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์อื่น

ขาตั้งเหล็กสําหรับถังเก็บน้ํา 0 44,100 0 0 % 0

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 98,000 98,000 -100 % 0

ถังขยะขนาด 60 ลิตร รวมขาตั้ง 25,000 0 0 0 % 0

ถังขยะอันตราย ขนาด 60 ลิตร 12,000 0 0 0 % 0

ศาลาไม้อเนกประสงค์ (สําเร็จรูป) 0 0 65,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 130,700 343,200 391,000 66,500
รวมงบลงทุน 130,700 343,200 391,000 66,500

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 0 0 20,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 6,286,661.11 6,327,268.15 8,219,522 9,182,011
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 350,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 374,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 374,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 6,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 6,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 6,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 380,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,024,920 1,184,078 1,321,200 6.27 % 1,404,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

91,320 117,687 135,620 -5.54 % 128,100

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 512,160 567,300 698,800 3.1 % 720,480
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 72,000 83,355 117,420 0 % 117,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,742,400 1,994,420 2,315,040 2,412,000
รวมงบบุคลากร 1,742,400 1,994,420 2,315,040 2,412,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

155,950 118,200 228,000 -35.09 % 148,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 36,000 0 6,000 500 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,300 9,800 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 202,250 128,000 269,000 224,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 66,900 85,350 240,000 150 % 600,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 96,251 93,092 150,000 -33.33 % 100,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

91,080 380,750 377,100 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 254,231 559,192 797,100 780,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 41,762.25 59,471.9 80,000 -25 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 4,000 150 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,950 49,620 86,000 -30.23 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 91,712.25 109,091.9 170,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 548,193.25 796,283.9 1,236,100 1,134,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 ตู้เหล็ก 2 บาน   11,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้พนักพิงมีล้อ 4,000 0 7,500 -100 % 0

ตู้เหล็กแบบ  4  ลิ้นชัก 0 0 14,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ตู้เหล็กแบบ 2  บาน(มอก.) 0 11,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 23,600

โต๊ะพับเอนกประสงค์ 0 11,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผลแบบ
ที่ 1

0 0 66,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)

0 27,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ  LED  ขาวดํา 0 0 2,600 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ  LED  ชนิด  
Network

0 0 17,800 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA 0 7,500 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 37,000 56,500 129,900 23,600
รวมงบลงทุน 37,000 56,500 129,900 23,600

รวมงานบริหารงานคลัง 2,327,593.25 2,847,203.9 3,681,040 3,569,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,614,254.36 9,174,472.05 11,900,562 13,131,611
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

8,400 8,400 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 8,400 8,400 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติ
ทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม

0 0 0 100 % 3,600

โครงการการดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม

3,600 3,600 3,600 -100 % 0

โครงการการดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต์

0 0 3,600 0 % 3,600

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบล    
 กอตอตือร๊ะ (ภายใต้กิจกรรม หลัก
สูตรทบทวน)

0 0 120,000 -16.67 % 100,000
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
ภิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบล    
 กอตอตือร๊ะ

0 76,208 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 3,600 79,808 127,200 167,200
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 13,900 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 49,500 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 49,500 13,900 140,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 61,500 102,108 297,200 297,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ

0 0 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 15,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 61,500 102,108 297,200 312,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 61,500 102,108 297,200 312,200

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 665,760 722,100 781,200 -16.79 % 650,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

48,000 48,000 48,000 0 % 48,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 168,000 174,720 184,300 3.79 % 191,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 947,760 1,010,820 1,079,500 955,280
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รวมงบบุคลากร 947,760 1,010,820 1,079,500 955,280
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 60,000 -33.33 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,400 2,000 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 22,400 20,000 90,000 70,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 32,714 14,770 50,000 -20 % 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลกอตอตือร๊ะ

0 0 34,900 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,890 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 40,604 14,770 114,900 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,904 19,971 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,220 19,870 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 37,124 39,841 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 100,128 74,611 244,900 200,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  (มอก.) 0 0 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก   สําหรับงาน
ประมวลผล  

21,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 0 0 100 % 15,000
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด 
Network  แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 0 8,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,000 8,900 5,500 37,000
รวมงบลงทุน 21,000 8,900 5,500 37,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,068,888 1,094,331 1,329,900 1,192,280
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 404,709 432,000 432,000 0 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 134,967 144,000 144,000 0 % 144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 539,676 576,000 576,000 576,000
รวมงบบุคลากร 539,676 576,000 576,000 576,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

22,500 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมค่าตอบแทน 22,500 24,000 24,000 24,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 17,260 29,420 60,000 -33.33 % 40,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 216,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้โลกกว้าง 23,200 22,680 26,500 0 % 26,500

โครงการรวมสานฝัน วันของหนู 14,444 14,444 14,500 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

680,530 665,960 715,800 -33.15 % 478,500

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ปฐมวัย

81,900 0 0 0 % 0

โครงการอุนไอรักจากพอ 12,660 0 13,000 -2.62 % 12,660

โครงการอุนไอรักจากแมสูลูก 13,740 0 14,000 -1.86 % 13,740

เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง

0 0 0 100 % 24,000

รวมค่าใช้สอย 843,734 732,504 843,800 843,400
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 19,138 19,935 20,000 5,988.13 % 1,217,625

คาอาหารเสริม (นม) 648,590.8 620,668.1 1,280,022 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 36,520.62 0 0 0 % 0

วัสดุการศึกษา 20,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 724,249.42 640,603.1 1,300,022 1,217,625
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 1,494.07 7,700 0 % 7,700

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 1,494.07 7,700 7,700
รวมงบดําเนินงาน 1,590,483.42 1,398,601.17 2,175,522 2,092,725

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 2,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์สนาม

เครื่องเลนสนามกลางแจ้ง ศพด.อบต.กอตอ
ตือร๊ะ

0 0 0 100 % 145,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 19,500 145,000
รวมงบลงทุน 0 0 19,500 145,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 52,700 59,500 60,080 13.18 % 68,000

คาอาหารกลางวัน 2,337,400 2,197,238 2,466,200 2 % 2,515,500

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

18,080 15,820 24,860 13.64 % 28,250

รวมเงินอุดหนุน 2,408,180 2,272,558 2,551,140 2,611,750
รวมงบเงินอุดหนุน 2,408,180 2,272,558 2,551,140 2,611,750

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,538,339.42 4,247,159.17 5,322,162 5,425,475
รวมแผนงานการศึกษา 5,607,227.42 5,341,490.17 6,652,062 6,617,755

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการตําบลสะอาดปราศจากโรคติดตอที่
สามารถป้องกันได้

0 24,347 0 0 % 0
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โครงการทําน้ําหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้
เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม

0 24,200 32,800 -100 % 0

โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 0 49,560 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การลด 
การคัดแยกและนําขยะมูลฝอยชุมชนมาใช้
ประโยชน์

114,984 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์การจัดการและกําจัดขยะ
ทุกเดือน

19,990 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 10,000 6,365 10,000 0 % 10,000

โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมและ
ถุงพลาสติก บรรจุอาหาร

0 32,200 32,200 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 144,974 136,672 75,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 144,974 136,672 75,000 10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 0 0 6,980 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 6,980 0
รวมงบลงทุน 0 0 6,980 0
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 144,974 136,672 81,980 10,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 144,974 136,672 81,980 10,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 113,020 6.18 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 113,020 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 49,884 49,884 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 111,100 0 0 100 % 120,000

โครงการให้ความชวยเหลือประชาชนผู้ได้
รับผลกระทบจากการแพรระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

0 578,570 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 160,984 628,454 0 170,000
รวมงบดําเนินงาน 160,984 628,454 113,020 290,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 160,984 628,454 113,020 290,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 160,984 628,454 113,020 290,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 426,060 445,620 52,614 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

49,800 49,800 7,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 22,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 310,560 219,089 322,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 72,000 66,371 110,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 900,420 822,880 513,614 0
รวมงบบุคลากร 900,420 822,880 513,614 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

18,000 15,209 30,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 38,500 0 48,000 -100 % 0
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,400 6,300 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 64,900 21,509 101,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 64,821.05 56,845.97 50,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 73,595 25,270 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,500 21,358.64 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 158,916.05 103,474.61 140,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 25,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 157,035 150,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 2,906.06 0 20,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 30,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 27,000 16,000 50,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,600 19,990 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 40,506.06 193,025 295,000 0
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รวมงบดําเนินงาน 264,322.11 318,008.61 536,000 0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,164,742.11 1,140,888.61 1,049,614 0

งานไฟฟ้าและประปา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าและ
ไฟสาธารณะ

0 845,415.64 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 845,415.64 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 845,415.64 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 845,415.64 0 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมและ
ถุงพลาสติก บรรจุอาหาร

0 0 0 100 % 32,200

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 32,200
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 32,200

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 32,200
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,164,742.11 1,986,304.25 1,049,614 32,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการการอบรม ป้องกัน เฝ้าระวัง และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

49,980 0 50,000 0 % 50,000

โครงการของดีเมืองกอตอตือร๊ะ 0 0 0 100 % 200,000

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 39,792 0 0 0 % 0

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 10,000 10,000 10,000 -100 % 0

โครงการรู้จักพอ  เพื่อชีวิตยั่งยืน 19,958 19,958 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมอาชีพให้กับเยาวชนและ
ประชาชนภายในตําบล

60,000 0 60,000 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 179,730 29,958 140,000 330,000
รวมงบดําเนินงาน 179,730 29,958 140,000 330,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 179,730 29,958 140,000 330,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 179,730 29,958 140,000 330,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการการแขงขันกีฬาเพื่อต้านยาเสพติด 150,475 0 160,000 0 % 160,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกับ
หนวยงานอื่น

0 0 130,000 -61.54 % 50,000

โครงการปั่น วาย วิ่ง FOR YOU 0 0 0 100 % 90,000

รวมค่าใช้สอย 150,475 0 290,000 300,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 30,000 30,000 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 180,475 30,000 320,000 330,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องเลนสนามกลางแจ้ง  ม.4  บ้านจือแร 0 290,000 0 0 % 0

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง ม.4 บ้านจือ
แร

310,000 0 0 0 % 0

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง หมูที่ 2 0 399,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 310,000 689,900 0 0
รวมงบลงทุน 310,000 689,900 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 490,475 719,900 320,000 330,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 40,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเบิกฟ้าเมืองรามันห์ 40,000 0 40,000 0 % 40,000
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โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิต
เด็กและเยาวชนตําบลกอตอตือร๊ะ

99,850 0 0 100 % 99,850

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิต
เด็กและเยาวชนตําบลกอตอตือร๊ะ 0 0 99,600 -100 % 0

โครงการสงเสริมการรักการอานอัล-กุรอาน 
(กีรออาตี)

0 0 60,000 -0.1 % 59,940

โครงการส่งเสริมการรักการอานอัล-กุ
รอาน(กีรออาตี)

59,940 59,940 0 0 % 0

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมเมาลิดินนบี (ซล) 0 0 0 100 % 60,000

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมเมาลิดีนนบี (ซล) 60,000 60,000 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ตําบลกอตอตือร๊ะ

25,700 25,000 25,000 -100 % 0

โครงการสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 88,800 0 88,800 0 % 88,800

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตาม
วิถีอิสลาม

98,100 31,250 66,300 8.6 % 72,000

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 50,000 50,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 522,390 226,190 499,700 470,590
รวมงบดําเนินงาน 522,390 226,190 499,700 470,590
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดขบวนแหงานมหกรรมผลไม้และ
งานของดีอําเภอรามัน

17,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดขบวนแหงานมหกรรมผลไม้และ
งานของดีอําเภอรามัน  ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 17,000

โครงการจัดขบวนแหงานมหกรรมผลไม้และ
งานของดีอําเภอรามัน ประจําปี 2564

0 0 17,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอําเภอรามัน

17,000 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอําเภอรามัน  ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 17,000

โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอําเภอรามัน ประจําปี 2564

0 0 17,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 34,000 0 34,000 34,000
รวมงบเงินอุดหนุน 34,000 0 34,000 34,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 556,390 226,190 533,700 504,590
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,046,865 946,090 853,700 834,590

วันที่พิมพ์ : 13/1/2565  15:04 หน้า : 31/36



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 670,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 80,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 430,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 136,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,358,820
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,358,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 50,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 103,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 50,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 295,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 538,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

พวงข้างรถจักรยานยนต์ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 20,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

ตอเติมห้องเก็บของ (อบต.) 0 0 73,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 73,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 93,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 93,000 1,896,820
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างซุ้มประตู อบต. 0 0 0 100 % 433,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกามูติง-เมาะมูแซ หมูที่ 3 ตําบลกอตอ
ตือร๊ะ

0 0 1,264,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตูลิ หมูที่ 2  ตําบลกอตอตือร๊ะ

0 855,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านจือแร-บูเกะเกียร์ หมูที่ 4

0 0 744,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรั้วหน้าที่ทําการ อบต. 0 0 0 100 % 374,000

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต
.

0 0 0 100 % 637,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายปาแต-อาตะคูวอ ม.3 ตําบล
กอตอตือร๊ะ

1,969,000 0 0 0 % 0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา k) 0 0 80,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา k) 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,969,000 855,000 2,088,000 1,524,000
รวมงบลงทุน 1,969,000 855,000 2,088,000 1,524,000

รวมงานก่อสร้าง 1,969,000 855,000 2,088,000 1,524,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,969,000 855,000 2,181,000 3,420,820
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 10,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 10,000

รวมทุกแผนงาน 25,615,831.89 26,216,929.47 33,438,600 33,438,600
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระ

อําเภอรามัน   จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,438,600 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,449,424 บาท
งบกลาง รวม 8,449,424 บาท

งบกลาง รวม 8,449,424 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แกพนักงานจ้าง
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,920,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส
เงินสํารองจาย จํานวน 600,000 บาท

เพืือจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นสวนรวมได้

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 328,772 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญท้องถิ่น (กบท.)
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.) จํานวน 104,652 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่น (สปสช.)สมทบร้อยละ 40 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,182,011 บาท

งบบุคลากร รวม 5,550,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,760,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แก นายก/รองนายก อบต.
คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แก นายก/รอง
นายก อบต.

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษให้แกนายก / รองนายก อบต.
คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกเลขานุการนายก อบต.
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,050,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิก อบต.
 -คาตอบแทนประธานสภา อบต. 140,000 บาท
 - คาตอบแทนรองประธานสภา อบต. 120,000 บาท
 - คาตอบแทนเลขานุการสภา อบต. 90,000 บาท
 - คาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 700,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,790,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,460,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 292,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
-เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับปลัด อบต. จํานวน 84,000
 บาท
-เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จํานวน 40,800 บาท
-เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 168,000 บาท ( 2,000
 บาท / เดือน /คน 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ดังนี้
-ปลัด อบต. จํานวน 84,000 บาท
-รองปลัด อบต. จํานวน 42,000 บาท
-หัวหน้าสํานักปลัด อบต. จํานวน 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 680,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี้
-เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 120,000 บาท( 2,000
 บาท / คน / เดือน)
-เงินเพิ่มตางๆ (คาครองชีพชั่วคราว) ของพนักงานจ้าง
  จํานวน 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,564,711 บาท
ค่าตอบแทน รวม 468,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 366,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท.
-คาตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก/คัดเลือก พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินเลื่อน
ระดับของพนักงานสวนตําบล จํานวน 20,000 บาท
-คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท.ตามที่ได้
รับมอบหมาย จํานวน 30,000 บาท
-คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง จํานวน 250,000 บาท
- คาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง จํานวน 66,000 บาท ( 500/ คน / เดือน) 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 2,326,711 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 928,711 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ เชน คาเชารถยนต คาถายเอกสาร คา
เชาเครื่องถายเอกสาร คารับเอกสาร คาจ้างเหมาบริการ  คา
ธรรมเนียม เป็นต้น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง(รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปครองสวนท้องถิ่น)
1.การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
2.การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตางๆ ที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3.การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการทีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
4.การประชุมประชาคมหมูบ้าานเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
5.การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
6.การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
7.การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอก
ราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน   และคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่จําเป็นในการจัดการเลือกตั้งท้อง
ถิ่น  เชน คาวัสดุ คาจ้างเหมา คาบัตรเลือกตั้งและอื่นๆ ที่ใช้ใน
การจัดการเลือกตั้งให้บรรลุวัตถุประสงค

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   

โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการวันท้องถิ่น
ไทย เชนคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาชุดกีฬา เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) หน้า 160
ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 13/1/2565  15:05:32 หน้า : 5/48



โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สําหรับบุคลากร อบต.กอ
ตอตือระ

จํานวน 138,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับบุคลากร อบต.กอตอตือระ เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาจ้างเหมารถ คาที่พัก คาจัดทําของที่ระลึก คา
วัสดุ อุปกรณและเครื่องเขียน คาป้ายประชาสัมพันธ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) หน้า 158
ลําดับที่ 11

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อบต. กอตอตือระ

จํานวน 249,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร อบต.กอตอตือระ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาจ้างเหมารถ คาที่
พัก คาจัดทําของที่ระลึก คาวัสดุ อุปกรณและเครื่องเขียน คาป้าย
ประชาสัมพันธ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) หน้า 158
ลําดับที่ 10

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน รถยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ  โทรสาร เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ พระบรมฉายาลักษณ เสา
ประดับ เก้าอี้ พลาสติก ธงชาติตางๆ เป็นต้น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด น้ํายาถูพื้น ผง
ซักฟอก เป็นต้น

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ทราย หิน เป็นต้น
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
ยนต แบตเตอรี่ เป็นต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุนํามันเชื้อเพลิง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เครื่อง เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร เชน ฟิลม กระดาษ เป็นต้น
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษบันทึกข้อมูล แผน
จัดเก็บข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 380,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของอาคารสํานักงานและไฟฟ้าสาธารณะ
ของ อบต. ที่รับผิดชอบ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทที่ใช้ในการติดตอราชการของ อบต
.

คาบริการไปรษณีย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ เป็นต้น
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต
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งบลงทุน รวม 66,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้พนักพิงมีล้อ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงมีล้อ ปรับระดับได้ จํานวน 2
 ตัวๆละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด) มีคุณลักษณ ดังนี้
-ขนาด กว้าง 54 เซนติเมตร ลึก 59 เซนติเมตร สูง 90-100
 เซนติเมตร
-โครงไม้บุด้วยฟองน้ําหุ้มหนังเทียม
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื่อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผลแบบ
ที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท
-เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ตามเกณฑราคากลางและคณะ
ลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก ( 6 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิการได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน  1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ ( Cache Memory รวมในระดับ (level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 9 MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
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หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
-  มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid  
    State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1
 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย ( Network interface ) 
แบบ 10/100/1000 Base- T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 

เครื่องพิมพ multifunction เลเซอร หรือ  LED สี จํานวน 15,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท  (ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563)
คุณลักษณะพื้นฐาน
    - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
    - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที (ppm)
    - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm)
    - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได้
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200 x 1,200 dpi
    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
    - สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
    - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
    - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T  หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
      กวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย wi-
fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
    -มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
    -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง จํานวน 2,500 บาท (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563)
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-เป็นไปตามหนังสือกรมสเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 380,000 บาท
งบบุคลากร รวม 374,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 374,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบลดังนี้
-เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

งบดําเนินงาน รวม 6,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท.
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานสวนตําบล 
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,569,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,412,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,412,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,404,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 128,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานสวนตําบลดังนี้
- เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) จํานวน 19,320
 บาท
- เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 96,000 บาท 
(2,000 บาท/เดือน/คน)
- เงินเพิ่มคาครองชีพ จํานวน 1 คน จํานวน 12,780 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวนการ กองคลัง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 720,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 117,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆพนักงานจ้าง
- เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 96,000 บาท
(2,000 บาท/เดือน/คน จํานวน 4 คน)
- เงินเพิ่มตางๆ (คาครองชีพชั่วคราว) ของพนังงาน
จ้าง จํานวน 21,420 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,134,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 224,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 148,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (500 บาท/เดือน/คน)
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ จํานวน 100,000 บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือ คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ เป็นต้น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน เคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน
ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ เป็น
ต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้า เชน สายไฟฟ้า เป็นต้น
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ แป้นพิมพ  คีย
บอรด เม้าท  เป็นต้น

งบลงทุน รวม 23,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 23,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู้ ตู้ละ 5,900
 บาท คุณลักษณะมีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับ ระดับ 3
 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.) ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ณ เดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 312,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 297,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานของ อปพร. อบต.กอตอ
ตือระ
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ค่าใช้สอย รวม 167,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติทางถนนในชวงเทศกาลปี
ใหม

จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ การดําเนิน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม เชน คา
ป้ายประชาสัมพันธ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 168
หน้า 2

โครงการการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ การดําเนิน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต เชน คาป้ายประชาสัมพันธ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 168
ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบล    
 กอตอตือระ (ภายใต้กิจกรรม หลักสูตรทบทวน)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิอาสาภัยพิบัตประจําองคการบริหารสวนตําบลกอตอ
ตือระ (ภายใต้กิจกรรมหลักสูตรทบทวน) เชน คาวัสดุ อุปกรณ
และเครื่องเขียน คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 35 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เชน คาวัสดุ อุปกรณ
และเครื่องเขียน คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2564 หน้า 20 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน กรวย
จราจร สัญญาไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟกระพริบ เป็นต้น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก เป็นต้น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน สายสง
น้ําดับเพลิง เป็นต้น
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกองคการบริหารสวนตําบลบือมัง ซึ่ง
เป็นหนวยงานจัดหาแทนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2564 หน้า 19 ข้อ 1
-เป็นไปตามหนังสืออําเภอรามัน ที่ ยล 0023.13 / ว 052 ลงวัน
ที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง ขอสงโครงการขอรับเงินอุดหนุนการ
ดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอรามัน จังหวัด
ยะลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,192,280 บาท

งบบุคลากร รวม 955,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 955,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล     
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  (2,000
 บาท/เดือน/คน)     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 191,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ    
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  (2,000
 บาท/เดือน/คน)     

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  (500 บาท/เดือน/คน)   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ

คาเชาบ้าน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้างซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ     

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ  เชน  คาถายเอกสาร  คาเย็บ
หนังสือ คาจัดทําเอกสารคาธรรมเนียมตางๆ  คาจ้าง
เหมาบริการ  เป็นต้น     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผาน
ทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียน
ตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพ(ปริ้นเตอร) เป็นต้น    

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ เป็นต้น     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  กระดาษบันทึก
ข้อมูล  แผนจัดเก็บข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เป็น
ต้น     
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งบลงทุน รวม 37,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง  (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไม
น้อยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
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 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี  จํานวน 1 เครื่อง  (ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดําและสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา   จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือสามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,425,475 บาท
งบบุคลากร รวม 576,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 576,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 
1. ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก   (9,000 บาท/เดือน/คน)  เป็น
เงิน  216,000 บาท   
2. ตําแหนงคนงาน คน  (9,000 บาท/เดือน/คน)  เป็น
เงิน  216,000 บาท   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง 
1. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป      
     1.1  ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก  (1,000 บาท/เดือน/คน)  เป็น
เงิน  24,000  บาท  
     1.2  ตําแหนงคนงาน  (1,000 บาท/เดือน/คน)  เป็น
เงิน  24,000  บาท   
2. เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จํานวน  96,000  บาท  (2,000
 บาท/เดือน/คน)  

งบดําเนินงาน รวม 2,092,725 บาท
ค่าตอบแทน รวม 24,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    (500 บาท/เดือน/คน)     
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ค่าใช้สอย รวม 843,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผาน
ทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียน
ตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนง  ผู้ดูแล
เด็ก  ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดอิสลาฮุดดีน  (9,000
 บาท/เดือน/คน)  
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่ มท 0809.4/ว 1592  ลงวันที่  23กรกฎาคม  2564   

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  
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โครงการเปิดโลกทัศนการเรียนรู้โลกกว้าง จํานวน 26,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเปิดโลกทัศนการ
เรียนรู้โลกกว้าง  เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาจ้างเหมารถ  คา
อาหาร  เป็นต้น  
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3  พ.ศ. 2563  หน้า 89 ลําดับที่ 4

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 478,500 บาท

1. คาอาหารกลางวัน 
     เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระ  เป็นเงิน  308,700
 บาท  (60 คน x 245  วัน คน x 21 บาท)  
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และ
การจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  หน้า  19 ลําดับที่ 3   
2. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กอ
ตอตือระ  เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ให้กับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระ เป็น
เงิน  102,000 บาท  (1,700 บาท x 60 คน)  
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  หน้า  20 ลําดับที่ 6   
3. คาหนังสือเรียน  
     เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5
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 ปี  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกอตอตือ
ระ  อัตราคนละ  200 บาท/ปี  เป็นเงิน  12,000 บาท  (200
 บาท x 60 คน)  
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และ
การจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  หน้า  21 ลําดับที่ 8   
4. คาอุปกรณการเรียน  
     เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 –
 5 ปี  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกอตอตือ
ระ  อัตราคนละ  200 บาท/ปี  เป็นเงิน  12,000 บาท  (200
 บาท x 60 คน)  
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และ
การจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  หน้า  21 ลําดับที่ 8   
5. คาเครื่องแบบนักเรียน  
     เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี  ศูนยพัฒนาเด็ก
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เล็กองคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระ  อัตราคนละ  300
 บาท/ปี  เป็นเงิน  18,000 บาท  (300 บาท x 60 คน)  
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และ
การจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  หน้า  21 ลําดับที่ 8   
6. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลกอตอตือระ  อัตราคนละ  430 บาท/ปี  เป็นเงิน  25,800
 บาท  (430 บาท x 60 คน)  
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และ
การจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  หน้า  21 ลําดับที่ 8     

โครงการอุนไอรักจากพอ จํานวน 12,660 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอุนไอรักจาก
พอ  เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาวิทยากร  คาอาหาร  เป็น
ต้น  
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 74
 ลําดับที่ 14
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โครงการอุนไอรักจากแมสูลูก จํานวน 13,740 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอุนไอรักจากแมสู
ลูก เชน คาป้ายประชาสัมพันธ  คาวิทยากร  คาอาหาร  เป็นต้น  
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 73
 ลําดับที่ 13

เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดอิสลาฮุดดีน  (500
 บาท/เดือน/คน)  
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่ มท 0809.4/ว 1592  ลงวันที่  23กรกฎาคม  2564   

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้
ดูแลเด็ก  ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดอิสลาฮุดดีน
  (1,000 บาท/เดือน/คน)  
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่ มท 0809.4/ว 1592  ลงวันที่  23กรกฎาคม  2564   

ค่าวัสดุ รวม 1,217,625 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,217,625 บาท

1. วัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.อบต.กอตอตือระ   
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  เชน  ไม้กวาด  น้ํายาถู
พื้น  ผงซักฟอก 
 น้ํายาล้างห้องน้ํา เป็นต้น  เป็นเงิน   20,000 บาท
2. คาอาหารเสริม (นม)  
    2.1 เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน  3 แหง  เป็น
เงิน  1,006,005 บาท  ทั้งนี้  จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  แยกเป็น   

วันที่พิมพ : 13/1/2565  15:05:32 หน้า : 28/48



         1) โรงเรียนบ้านคูวอ  เป็นเงิน   354,497  บาท  
              (185 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)
         2) โรงเรียนบ้านกอตอตือระ  เป็นเงิน   479,050  บาท  
              (250 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)
         3) โรงเรียนบ้านกาดือแป  เป็นเงิน   172,458  บาท  
              (90 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2564  หน้า  9  ลําดับที่ 1
    2.2 เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ อปท. จัดตั้งเอง  จํานวน  1 แหง  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รับ
ถายโอนจากกรมศาสนา  จํานวน  1 แหง  เป็นเงิน  191,620
 บาท ทั้งนี้  จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  แยกเป็น
         1) ศพด. อบต.กอตอตือระ        เป็นเงิน   114,972
  บาท  
           (60 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)
  2) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดอิสลาฮุดดีน   เป็น
เงิน   76,648  บาท  
           (40 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3  พ.ศ. 2563  หน้า  18 ลําดับที่  2

ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,700 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต
งบลงทุน รวม 145,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 145,000 บาท
ครุภัณฑสนาม

เครื่องเลนสนามกลางแจ้ง ศพด.อบต.กอตอตือระ จํานวน 145,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องเลนสนามกลางแจ้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระ  จํานวน  1 ชุด  (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด)  
1. ชุดรวมเครื่องเลนหลังคามังคุด  ขนาด 300 x 350 x 300 ซม.
      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
     1.1 โครงสร้างหลัก  ประกอบด้วย  เสาทอกลม
     1.2 บันไดทางขึ้น  ทําจากเหล็ก  จํานวน  1 ชุด
     1.3 หอพักคอย  จํานวน 1 ชุด  ทําจากเหล็กแผนลาย
     1.4 กระดานลื่นเดี่ยว  ผลิตจากพลาสติก LLDPE จํานวน 1
 ชุด
     1.5 สไลเดอรวน  ผลิตจากพลาสติก LLDPE จํานวน 1 ชุด
     1.6 มีที่นั่งชิงช้าพร้อมโซ  2 ที่นั่ง  ที่นั่งทําจาก
พลาสติก  LLDPE 
     1.7 หลังคามังคุด  ผลิตจากพลาสติก LLDPE จํานวน 1 ชุด
     1.8 ใช้สีรองพื้นและทับหน้าด้วยสีจริง ชนิดสีอะคริลิคโพลียูรี
เทรน (สี 2K)  ให้ความเงา  ทนทาน ทนตอแสงแดดและปลอดภัย
ตอผู้สัมผัส
     -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2564  หน้า  13  ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,611,750 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,611,750 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คืาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํา
มัสยิดอิสลาฮุดดีน 
 เป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ตามหนังสือศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑประจํามัสยิดอิสลาฮุดดีน ที่ พิเศษ/20 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอจัดสงแบบเสนอโครงการสนับสนุนงบ
ประมาณนักเรียน  เป็นเงิน 68,000 บาท (1,700 บาท x 40  คน)
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4750  ลงวันที่  14 สิงหาคม 2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2564  หน้า 10  ลําดับที่ 4

คาอาหารกลางวัน จํานวน 2,515,500 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จํานวน 3
 แหง  เป็นเงิน  2,100,000  บาท  แยกเป็น
    1.1  โรงเรียนบ้านคูวอ  เป็นเงิน   777,000  บาท
         (185 คน x 200 วัน x 21 บาท)
            ตามหนังสือโรงเรียนบ้านคูวอ  ที่ ศธ 04419.021/57
  ลงวันที่  22 มีนาคม 2564  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    1.2  โรงเรียนบ้านกอตอตือระ เป็นเงิน   1,050,000  บาท
     (250 คน x 200 วัน x 21 บาท)
           ตามหนังสือโรงเรียนบ้านกอตอตือระ  ที่ ศธ
 04119.002/52  ลงวันที่  22  มีนาคม  2564  เรื่อง  ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    1.3  โรงเรียนบ้านกาดือแป เป็นเงิน      378,000  บาท
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         (90 คน x 200 วัน x 21 บาท)
ตามหนังสือโรงเรียนบ้านกาดือแป  ที่ ศธ 04119.004/53  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม  2564  เรื่อง  การขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณโครงการอาหารกลางวัน
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0816.2/ว 3924
ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4750  ลงวันที่  14 สิงหาคม 2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2564  หน้า  10 ข้อ 3
2. เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑประจํามัสยิดอิสลาฮุดดีน  ตามหนังสือศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑประจํามัสยิดอิสลาฮุดดีน  ที่  พิเศษ/20  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564 เรื่อง  ขอจัดสงแบบเสนอโครงการสนับสนุนงบ
ประมาณนักเรียน  เป็นเงิน  205,800 บาท  (40 คน x 245
 วัน คน x 21 บาท)   
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4750  ลงวันที่  14 สิงหาคม 2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564  หน้า  9 ลําดับที่ 2

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 28,250 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน  คาอุปกรณการเรียน  คา
เครื่องแบบนักเรียน  คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดอิสลาฮุดดีน  ตามหนังสือศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดอิสลาฮุดดีน  ที่ พิเศษ/20  ลงวัน
ที่  22 มีนาคม 2564  เรื่อง  ขอจัดสงแบบเสนอโครงการสนับ
สนุนงบประมาณนักเรียน  เป็นเงิน  28,250 บาท  (1,130
 บาท x 25 คน) 
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4750  ลงวันที่  14 สิงหาคม 2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2564  หน้า 11  ลําดับที่ 5

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คา
วัสดุ อุปกรณ คาเวชภัณฑ คาวัคซีน เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0810.5
/ว 774 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 83
 ลําดับที่ 1
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 290,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.กอ
ตอตือระ

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ
และเครื่องเขียน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 80 ลําดับ
ที่ 1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ
และเครื่องเขียน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 หน้า 18 ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 32,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 32,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 32,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติก บรรจุ
อาหาร

จํานวน 32,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการ ลด ละ เลิกการ
ใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร เชน คาวัสดุ อุปกรณ
และเครื่องเขียน คาป้ายประชาสัมพันธ คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้า 25 ลําดับที่ 2(สํานัก
ปลัด อบต.)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการอบรม ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ
การอบรม ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด เชน คา
ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณและเครื่องเขียน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 171
 ลําดับที่ 1

โครงการของดีเมืองกอตอตือระ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการของดีเมือง
กอตอตือระ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้า 34
ลําดับที่ 5
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โครงการรู้จักพอ  เพื่อชีวิตยั่งยืน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการรู้จักพอ เพื่อ
ชีวิตที่ยั่งยืน เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณและ
เครื่องเขียน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 66 ลําดับ
ที่ 3

โครงการสงเสริมอาชีพให้กับเยาวชนและประชาชนภายในตําบล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริม
อาชีพให้กับเยาวชนและประชาชนภายในตําบล เชน คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณและเครื่องเขียน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า66 ลําดับ
ที่ 4
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการแขงขันกีฬาเพื่อต้านยาเสพติด จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการการแขงขันกีฬาเพื่อ
ต้านยาเสพติด เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาเตรียมสนามแขง
ขัน  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  เงินรางวัล  เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 162
  ลําดับที่ 7

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกับหนวยงานอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกับหนวยงานอื่น  เชน  คาตอบแทนผู้ควบคุม  คาอาหาร
และเครื่องดื่ม  คาจ้างเหมารถ  คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา  เป็นต้น  
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 162
  ลําดับที่ 8
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โครงการปั่น วาย วิ่ง FOR YOU จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
ปั่น วาย วิ่ง FOR YOU เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  เงิน
รางวัล  เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563  หน้า 22  ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬาและอุปกรณกีฬาชนิดตางๆ เชน  ลูก
ฟุตบอล  ลูกวอลเลยบอล  ลูกตระกร้อ  เป็นต้น

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 504,590 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,590 บาท

ค่าใช้สอย รวม 470,590 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเบิกฟ้าเมืองรามันห จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเบิกฟ้าเมืองรา
มันห  เชน คาป้ายประชาสัมพันธ  คาอาหาร  คาจ้างเหมารถ  คา
ตกแตงขบวนแห  เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  พ.ศ. 2563  หน้า 88 ลําดับที่ 2
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โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตําบลกอ
ตอตือระ

จํานวน 99,850 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตําบลกอตอตือระ  เชน  คาป้ายประชา
สัมพันธ  คาสมมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  เป็นต้น
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 164
  ลําดับที่ 14

โครงการสงเสริมการรักการอานอัล-กุรอาน (กีรออาตี) จํานวน 59,940 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการรัก
การอานอัล-กุรอาน (กีรออาตี)  เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คา
สมมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  เป็นต้น
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 162
  ลําดับที่ 6

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมเมาลิดินนบี (ซล) จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมวัฒนธรรม
เมาลิดินนบี (ซล) เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาสมมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 160
  ลําดับที่ 3
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โครงการสานสัมพันธเดือนรอมฎอน จํานวน 88,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสานสัมพันธเดือน
รอมฎอน  เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาสมมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 161
  ลําดับที่ 4

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีอิสลาม จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมตามวิถีอิสลาม  เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาสมมนา
คุณวิทยากร  คาอาหาร  เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2564  หน้า 19  ลําดับที่ 1

โครงการอาซูรอสัมพันธ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอาซูรอ
สัมพันธ  เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาสมมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 161
  ลําดับที่ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 34,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 34,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดขบวนแหงานมหกรรมผลไม้และงานของดีอําเภอรามัน  
ประจําปี 2565

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอรามันในการดําเนินโครงการ
จัดขบวนแหงานมหกรรมผลไม้และงานของดีอําเภอรา
มัน  ประจําปี 2563  ตามหนังสือที่วาการอําเภอรา
มัน  ที่ ยล 0518/ว 363  ลงวันที่ 28  เมษายน  2563  เรื่อง ขอ
รับการสนับสนุนงบอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565   
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4750  ลงวันที่  14 สิงหาคม 2563
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว
 4427  ลงวันที่  7  สิงหาคม  2561 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3  พ.ศ. 2563  หน้า 34  ลําดับที่ 4
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โครงการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอําเภอรามัน  
ประจําปี 2565

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอรามันในการดําเนินโครงการ
อนุรักษและ   สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  ประจําปี 2565 ตาม
หนังสือที่วาการอําเภอรามัน ที่ ยล 0518/ว 363  ลงวันที่ 28
  เมษายน  2563  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุนจาก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2565   
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4750  ลงวันที่  14 สิงหาคม 2563
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว
 4427  ลงวันที่  7  สิงหาคม  2561 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3  พ.ศ. 2563  หน้า 33  ลําดับที่ 2

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,896,820 บาท

งบบุคลากร รวม 1,358,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,358,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 670,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
-เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) จํานวน 20,000
 บาท 
-เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 48,000 บาท (2,000
 บาท/เดือน/คน) 
-เงินเพิ่มตาง ๆ (คาครองชีพชั่วคราว)ของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 12,000 บาท 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง 
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 430,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง 
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 136,260 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง
- เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 72,000 บาท (2,000
 บาท/เดือน/คน 
-เงินเพิ่มตางๆ (คาครองชีพชั่วคราว) ของพนักงาน
จ้าง จํานวน 64,260 บาท 

งบดําเนินงาน รวม 538,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 103,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (500/เดือน/คน ) 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ 

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือ คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ คาธรรมเนียมตาง ๆ เป็นต้น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ ให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ เชน คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ เครื่องสํารอง
ไฟ ปริ้นเตอร ที่ดินและสิ่งกอสร้าง เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ  พระ
บรมฉายาลักษณ เสาประดับ ธงตางๆ เป็นต้น 

วันที่พิมพ : 13/1/2565  15:05:32 หน้า : 45/48



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เป็น
ต้น 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน อิฐ หิน ดิน ทราย เป็นต้น 
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุและยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
ยนต แบตเตอรี่ เป็นต้น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามัน เครื่องรถยนต เป็นต้น 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษบันทึกข้อมูล แผน
จัดเก็บข้อมูล หมึกสําหรับเครื่องพิมพ เป็นต้น 

งานก่อสร้าง รวม 1,524,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,524,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,524,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างซุ้มประตู อบต. จํานวน 433,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างซุ้มประตู อบต. ม.4 ตําบลกอตอตือ
ระ ขนาดความกว้าง 6.95 เมตร สูง 8.45 เมตร(ตามแบบ
แปลน อบต.กอตอตือระ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564  หน้า  18 ลําดับที่ 7  
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โครงการกอสร้างรั้วหน้าที่ทําการ อบต. จํานวน 374,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างรั้วหน้าที่ทําการ อบต. ม.4 ตําบลกอตอ
ตือระ ชวงละ 2.5 เมตรความยาวรวม 15 ชวง หรือยาวทั้ง
หมด 37.50 เมตร สูง  1.65 เมตร(ตามแบบแปลน อบต.กอตอตือ
ระ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564  หน้า  17 ลําดับที่ 6  

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค อบต. จํานวน 637,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างอาคารอเนกประสงคอบต. ม.4 ตําบลกอ
ตอตือระ ขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00
 เมตร สูง 7.40 เมตร หรือพื้นที่ทั้งหมด 150 ตารางเมตร  (ตาม
แบบแปลน อบต.กอตอตือระ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  หน้า  31 ลําดับที่ 14  

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา k) จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา k)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด(กวจ.) 0405.2/ว
 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาป้ายประชา
สัมพันธ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 100
ลําดับที่ 1
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,920,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสํารองจาย 600,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

328,772

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น (สปสช.)

104,652

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

520,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

50,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

50,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,920,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสํารองจาย 600,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

328,772

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น (สปสช.)

104,652

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

520,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

50,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,050,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,214,000 650,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

444,900 48,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,400,480 623,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

307,420 168,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

520,000 30,000 42,000 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 2,000

คาเชาบ้าน 108,000 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,050,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

670,000 5,534,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

80,000 572,900

เงินประจําตําแหนง 42,000 294,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 430,560 2,454,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

136,260 611,680

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

30,000 742,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

3,000 25,000

คาเชาบ้าน 50,000 198,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

50,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,528,711 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

400,000 80,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 400,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

250,000 40,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 30,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
สําหรับบุคลากร อบต
.กอตอตือร๊ะ

138,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

20,000 80,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000 1,588,711

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 510,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 400,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

290,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 30,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
สําหรับบุคลากร อบต
.กอตอตือร๊ะ

138,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของบุคลากร อบต. 
กอตอตือร๊ะ

249,900

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 90,000 20,000

โครงการการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติทาง
ถนนในชวงเทศกาลปี
ใหม

3,600

โครงการการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต์

3,600

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบล    
 กอตอตือร๊ะ (ภายใต้
กิจกรรม หลัก
สูตรทบทวน)

100,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของบุคลากร อบต. 
กอตอตือร๊ะ

249,900

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,000 150,000

โครงการการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติทาง
ถนนในชวงเทศกาลปี
ใหม

3,600

โครงการการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต์

3,600

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบล    
 กอตอตือร๊ะ (ภายใต้
กิจกรรม หลัก
สูตรทบทวน)

100,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาตอบแทนพนักงาน
จ้าง

216,000

โครงการเปิดโลกทัศน์
การเรียนรู้โลกกว้าง

26,500

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

478,500

โครงการอุนไอรักจาก
พอ

12,660

โครงการอุนไอรักจาก
แมสูลูก

13,740

เงินประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง

12,000

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราวสําหรับพนักงาน
จ้าง

24,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ

50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาตอบแทนพนักงาน
จ้าง

216,000

โครงการเปิดโลกทัศน์
การเรียนรู้โลกกว้าง

26,500

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

478,500

โครงการอุนไอรักจาก
พอ

12,660

โครงการอุนไอรักจาก
แมสูลูก

13,740

เงินประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง

12,000

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราวสําหรับพนักงาน
จ้าง

24,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ

50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลด ละ เลิก 
การใช้ภาชนะโฟมและ
ถุงพลาสติก บรรจุ
อาหาร

32,200

โครงการการอบรม 
ป้องกัน เฝ้าระวัง และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการของดีเมืองกอ
ตอตือร๊ะ

200,000

โครงการรู้จักพอ  เพื่อ
ชีวิตยั่งยืน

20,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ให้กับเยาวชนและ
ประชาชนภายในตําบล

60,000

โครงการการแขงขัน
กีฬาเพื่อต้านยาเสพติด

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกับหนวย
งานอื่น

โครงการเบิกฟ้าเมืองรา
มันห์

โครงการปั่น วาย วิ่ง 
FOR YOU
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลด ละ เลิก 
การใช้ภาชนะโฟมและ
ถุงพลาสติก บรรจุ
อาหาร

32,200

โครงการการอบรม 
ป้องกัน เฝ้าระวัง และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการของดีเมืองกอ
ตอตือร๊ะ

200,000

โครงการรู้จักพอ  เพื่อ
ชีวิตยั่งยืน

20,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ให้กับเยาวชนและ
ประชาชนภายในตําบล

60,000

โครงการการแขงขัน
กีฬาเพื่อต้านยาเสพติด

160,000 160,000

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกับหนวย
งานอื่น

50,000 50,000

โครงการเบิกฟ้าเมืองรา
มันห์

40,000 40,000

โครงการปั่น วาย วิ่ง 
FOR YOU

90,000 90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างทักษะชีวิต
เด็กและเยาวชนตําบล
กอตอตือร๊ะ

โครงการสงเสริมการรัก
การอานอัล-กุรอาน (กี
รออาตี)

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมเมาลิดินนบี 
(ซล)

โครงการสานสัมพันธ์
เดือนรอมฎอน

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมตาม
วิถีอิสลาม

โครงการอาซูรอสัมพันธ์

คาลงทะเบียนฝึกอบรม

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 160,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 1,217,625

วัสดุกอสร้าง 20,000

วันที่พิมพ์ : 13/1/2565  15:06:29 หน้า : 13/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างทักษะชีวิต
เด็กและเยาวชนตําบล
กอตอตือร๊ะ

99,850 99,850

โครงการสงเสริมการรัก
การอานอัล-กุรอาน (กี
รออาตี)

59,940 59,940

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมเมาลิดินนบี 
(ซล)

60,000 60,000

โครงการสานสัมพันธ์
เดือนรอมฎอน

88,800 88,800

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมตาม
วิถีอิสลาม

72,000 72,000

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 50,000 50,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 20,000 20,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,000 205,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 180,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,237,625

วัสดุกอสร้าง 20,000 40,000

วันที่พิมพ์ : 13/1/2565  15:06:29 หน้า : 14/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุกีฬา

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 180,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 100,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000 7,700

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พนักพิงมีล้อ 5,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 23,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1

44,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 170,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุกีฬา 30,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 180,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 100,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

87,700

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พนักพิงมีล้อ 5,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 23,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1

44,000

วันที่พิมพ์ : 13/1/2565  15:06:29 หน้า : 16/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
multifunction เลเซอร์ 
หรือ  LED สี

15,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000

ครุภัณฑ์สนาม

เครื่องเลนสนามกลาง
แจ้ง ศพด.อบต.กอตอ
ตือร๊ะ

145,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างซุ้ม
ประตู อบต.

โครงการกอสร้างรั้วหน้า
ที่ทําการ อบต.

โครงการกอสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ อบต.

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
multifunction เลเซอร์ 
หรือ  LED สี

15,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000

ครุภัณฑ์สนาม

เครื่องเลนสนามกลาง
แจ้ง ศพด.อบต.กอตอ
ตือร๊ะ

145,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างซุ้ม
ประตู อบต.

433,000 433,000

โครงการกอสร้างรั้วหน้า
ที่ทําการ อบต.

374,000 374,000

โครงการกอสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ อบต.

637,000 637,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คา k)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

ศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ

15,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

68,000

คาอาหารกลางวัน 2,515,500

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

28,250

โครงการจัดขบวนแห
งานมหกรรมผลไม้และ
งานของดีอําเภอรามัน  
ประจําปี 2565

โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
อําเภอรามัน  ประจําปี 
2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คา k)

80,000 80,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

ศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ

15,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

68,000

คาอาหารกลางวัน 2,515,500

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

28,250

โครงการจัดขบวนแห
งานมหกรรมผลไม้และ
งานของดีอําเภอรามัน  
ประจําปี 2565

17,000 17,000

โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
อําเภอรามัน  ประจําปี 
2565

17,000 17,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

รวม 8,449,424 13,131,611 312,200 6,617,755 10,000 290,000 32,200 330,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

รวม 834,590 3,420,820 10,000 33,438,600

วันที่พิมพ์ : 13/1/2565  15:06:29 หน้า : 22/22


