
ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลกอตอตือระ
อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระ

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระ จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู
บริหารองคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 38,805,019.42 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 10,861,412.21 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 19,308,258.21 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 34,208,926.83 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 62,566.41 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 14,243.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 283,165.73 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 3,905.16 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,221,276.03 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 17,623,770.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 227,200.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 25,615,831.89 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 6,666,555.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,739,894.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,299,502.89 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,467,700.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,442,180.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 227,200.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 4,901,200.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริง
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,702,652.00 7,675,122.00 7,450,668.00

งบบุคลากร 8,818,073.00 10,045,460.00 10,524,220.00

งบดําเนินงาน 5,344,666.87 8,449,558.00 8,539,246.00

งบลงทุน 2,713,805.68 2,716,460.00 1,854,700.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,483,800.00 2,596,000.00 3,499,966.00

รวมจายจากงบประมาณ 26,062,997.55 31,502,600.00 31,888,800.00

รวม 26,062,997.55 31,502,600.00 31,888,800.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลกอตอตือระ

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตําบลกอตอตือระ

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,896,239

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 172,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,729,227

แผนงานสาธารณสุข 115,960

แผนงานสังคมสงเคราะห 133,100

แผนงานเคหะและชุมชน 2,833,716

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 220,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,103,690

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,234,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,450,668

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,888,800



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,674,000 1,985,920 7,659,920
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,760,000 0 1,760,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,914,000 1,985,920 5,899,920

งบดําเนินงาน 2,938,619 981,000 3,919,619
    ค่าตอบแทน 218,000 211,000 429,000

    ค่าใช้สอย 1,950,619 650,000 2,600,619

    ค่าวัสดุ 490,000 120,000 610,000

    ค่าสาธารณูปโภค 280,000 0 280,000

งบลงทุน 232,700 58,000 290,700
    ค่าครุภัณฑ์ 232,700 58,000 290,700

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000
    รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 6,000 0 6,000
    เงินอุดหนุน 6,000 0 6,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลกอตอตือร๊ะ

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

หน้า : 1/8



งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

                              รวม 8,871,319 3,024,920 11,896,239
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 172,200 172,200
    ค่าตอบแทน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 32,200 32,200

    ค่าวัสดุ 110,000 110,000

                              รวม 172,200 172,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลกอตอตือร๊ะ

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,017,000 576,000 1,593,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,017,000 576,000 1,593,000

งบดําเนินงาน 251,000 2,261,777 2,512,777
    ค่าตอบแทน 25,000 24,000 49,000

    ค่าใช้สอย 186,000 912,844 1,098,844

    ค่าวัสดุ 40,000 1,324,933 1,364,933

งบลงทุน 8,900 0 8,900
    ค่าครุภัณฑ์ 8,900 0 8,900

งบเงินอุดหนุน 0 2,614,550 2,614,550
    เงินอุดหนุน 0 2,614,550 2,614,550

                              รวม 1,276,900 5,452,327 6,729,227

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลกอตอตือร๊ะ

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 115,960 115,960
    ค่าใช้สอย 115,960 115,960

                              รวม 115,960 115,960
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 133,100 133,100
    ค่าใช้สอย 133,100 133,100

                              รวม 133,100 133,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลกอตอตือร๊ะ

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

หน้า : 4/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,271,300 0 1,271,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,271,300 0 1,271,300

งบดําเนินงาน 687,000 0 687,000
    ค่าตอบแทน 127,000 0 127,000

    ค่าใช้สอย 310,000 0 310,000

    ค่าวัสดุ 250,000 0 250,000

งบลงทุน 30,000 0 30,000
    ค่าครุภัณฑ์ 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 845,416 845,416
    เงินอุดหนุน 0 845,416 845,416

                              รวม 1,988,300 845,416 2,833,716

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลกอตอตือร๊ะ

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

หน้า : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 220,000 220,000
    ค่าใช้สอย 220,000 220,000

                              รวม 220,000 220,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลกอตอตือร๊ะ

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

หน้า : 6/8



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 320,000 458,590 778,590
    ค่าใช้สอย 290,000 458,590 748,590

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

งบลงทุน 291,100 0 291,100
    ค่าครุภัณฑ์ 291,100 0 291,100

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

                              รวม 611,100 492,590 1,103,690
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 1,234,000 1,234,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,234,000 1,234,000

                              รวม 1,234,000 1,234,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลกอตอตือร๊ะ

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

หน้า : 7/8



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,450,668 7,450,668
    งบกลาง 7,450,668 7,450,668

                              รวม 7,450,668 7,450,668

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลกอตอตือร๊ะ

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,896,239

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 172,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,729,227

แผนงานสาธารณสุข 115,960

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 133,100

แผนงานเคหะและชุมชน 2,833,716

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 220,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,103,690

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,234,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,450,668

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,888,800

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  7)  พ.ศ
.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลกอตอตือร๊ะ และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอรามัน

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 31,888,800 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 31,888,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารส่วนตําบลกอตอตือระ
อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลกอตอตือร๊ะปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลกอตอตือร๊ะมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายมามะ  มาโซ)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลกอตอตือร๊ะ

อนุมัติ

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

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

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



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระ
อําเภอ รามัน  จังหวัดยะลา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 26,411.99 34,579.84 36,216.50 35,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 6,380.80 7,659.75 17,832.43 16,000.00 -87.50 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 32,792.79 42,239.59 54,048.93 51,000.00 5,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,973.50 1,909.54 1,460.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

0.00 20.00 110.00 0.00 100.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 140.00 120.00 520.00 100.00 400.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 200.00 0.00 100.00 % 200.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 21,318.00 4,504.00 14,870.00 1,000.00 1,400.00 % 15,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 23,431.50 6,553.54 17,160.00 2,600.00 17,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 267,166.17 264,639.96 261,381.67 265,500.00 -1.32 % 262,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 267,166.17 264,639.96 261,381.67 265,500.00 262,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 107,791.00 0.00 80,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 107,791.00 0.00 80,000.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 419,990.47 504,841.17 404,007.40 500,000.00 -20.00 % 400,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,125,227.00 8,320,374.49 8,523,513.51 8,500,000.00 0.00 % 8,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,131,596.73 2,128,816.82 2,290,483.59 2,150,000.00 2.33 % 2,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 13,987.82 18,522.40 17,648.41 18,000.00 11.11 % 20,000.00
     ภาษีสุรา 1,116,218.72 1,153,428.02 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,400,995.70 2,779,625.82 4,446,315.84 2,850,000.00 54.39 % 4,400,000.00
     คาภาคหลวงแร 30,303.51 48,063.28 46,731.63 48,000.00 -4.17 % 46,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 37,966.32 35,800.15 34,688.80 35,000.00 0.00 % 35,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,337.00 2,597.00 2,027.00 2,500.00 20.00 % 3,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,278,623.27 14,992,069.15 15,765,416.18 14,103,500.00 15,604,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

7,301,401.00 16,416,724.00 16,690,341.00 17,000,000.00 -5.88 % 16,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,301,401.00 16,416,724.00 16,690,341.00 17,000,000.00 16,000,000.00
รวมทุกหมวด 21,903,414.73 31,830,017.24 32,788,347.78 31,502,600.00 31,888,800.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระ

อําเภอ รามัน   จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,888,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,871,319 บาท

งบบุคลากร รวม 5,674,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,760,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แก นายก/รองนายก อบต.
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษให้แก นายก / รองนายก อบต.
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกเลขานุการนายก อบต.
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,050,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
-คาตอนแทนประธานสภา อบต. 140,000 บาท
-คาตอบแทนรองประธานสภา อบต. 120,000 บาท
-คาตอบแทนเลขานุการสภา อบต.  90,000 บาท
-คาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 700,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,914,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 264,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
-เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับปลัด อบต. จํานวน 84,000
 บาท
 ตั้งจายจากเงินรายได้
-เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จํานวน 12,000  บาท
 ตั้งจายจากเงินรายได้
-เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 168,000 บาท (2,000
 บาท / เดือน/คน จํานวน 7 คน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

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
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี้
 - เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 96,000 บาท (2,000
 บาท / คน / เดือน ) จํานวน 4 คน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เงินเพิ่มตางๆ (คาครองชีพชั่วคราว ) ของพนักงาน
จ้าง จํานวน 36,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 2,938,619 บาท
ค่าตอบแทน รวม 218,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 116,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท
 - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก/คัดเลือก พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินการ
เลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบล จํานวน 20,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้
-คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท. ตามที่ได้
รับมอบมาย จํานวน  30,000 บาท
 ตั้งจายจากงเงินรายได้
-- คาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง จํานวน 66,000 บาท (500 / คน / เดือน) จํานวน 11 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 1,950,619 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 560,519 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ เชน คาถายเอกสาร คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร คารับเอกสาร คาจ้างเหมาบริการ คาธรรมเนียม เป็นต้น
ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

คารับรอง
เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 552,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอก
ราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียน
ตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งของ อบต.ตามที่คณะ
กรรมการ การเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหนงวางและ กรณีคณะกรรมการ การเลือกตั้งให้มีการเลือก
ตั้งใหม) ในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซอมของผู้บริหารและ
สมาชิกสภา อบต.
ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 30,000 บาท

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

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สําหรับบุคลากร อบต.กอ
ตอตือระ

จํานวน 138,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม สําหรับบุคลากร อบต.กอตอตือ
ระ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาจ้างเหมารถ คาที่พัก คาจัดทําของที่
ระลึก  คาวัสดุ อุปกรณและเครื่องเขียน คาป้ายประชา
สัมพันธ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 158
 ลําดับที่ 11
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน รถยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องถายเอกสาร โทรสาร เป็นต้น  ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ พระบรมฉายา
ลักษณะ เสา ประดับ เก้าอี้ พลาสติก ธงชาติตางๆ เป็นต้น
ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เป็นต้น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด น้ํายาถูพื้น ผง
ซักฟอก เป็นต้น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ทราย หิน เป็นต้น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
ยนค แบตเตอรี่ เป็นต้น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 15,821  บาท และตั้งจายจากเงินรายได้
จํานวน  4,179 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เครื่อง เป็นต้น
ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน เมล็ดพันธุตางๆ ปุ๋ย ถุงเพาะ
ชํา เป็นต้น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร เชน ฟิลม กระดาษ เป็นต้น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษบันทึกข้อมูล แผน
จัดเก็บข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เป็นต้น ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 280,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของอาคารสํานักงาน และไฟฟ้าสาธารณะ
ของ อบต.ที่รับผิดชอบ ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทที่ใช้ในการติดตอราชการของ อบต
.
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ เป็นต้น
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต
ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 232,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 232,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ถังเก็บน้ําพลาสติก จํานวน 68,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อถังเก็บน้ํา
พลาสติก ขนาด 3,000 ลิตร พร้อมสกรีนโลโก้ อบต.  จํานวน 7
 ถัง ๆ ละ 9,800 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 182
 ลําดับที่ 11
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุ
ภัณฑ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
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- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.2 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
2.ในกรณีที่หมีหนวยความจํา แบบ Chahe Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด  Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่ร้องรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบ เครือขาว (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 177
   ลําดับที    6  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑอื่น

ขาตั้งเหล็กสําหรับถังเก็บน้ํา จํานวน 44,100 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อขาตั้งเหล็กสําหรับถังเก็บ
น้ํา กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 x 1.50 เมตร สูง 0.30
 เมตร จํานวน 7 ตัวๆละ 6,300 บาท  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 182
 ลําดับที่ 12
ตั้งจายจากเงินรายได้

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 98,000 บาท

เพื่อดําเนินการจัดจ้างทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดดังนี้
-ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอรกลาส ขนาด 5 x 2.4 เมตร
-กรอบไฟเบอรกลาส ขนาด 2.1 x 3.2 เมตร
-ภาพบรมฯ ฉายาลักษณ 1.2 x 2.4 เมตร
-ตราสัญลักษณ 1 เมตร
-ฐานเหล็ก 1.2 x 2.4 เมตร
-พานพุม ไฟเบอรกลาส เงิน - ทอง สูง 1.00 เมตร
- ป้ายทรงพระเจริญ 0.20 x 1.50 เมตร ครุฑ 0.50 x 0.60 เมตร
-ฐานเหล็กค้ํายันแบบนอคดาวน ตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  201
ลําดับที่ 46
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการประเมินผลการบริหารจัดการ
องคกรเพื่อปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพนการจัดการองคกรใน
การบริการชุมชนและสังคม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 6,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ  โดยอุดหนุนองคการ
บริหารสวนตําบลบาโงย เป็นเงิน 6,000 บาท หนังสือองคการ
บริหารสวนตําบลบาโงย ที่ ยล 74801 / ว 344 ลงวันที่ 14
 พฤษภาคม 2562 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427
 ลงวันที่       7 สิงหาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หน้า 155
 ลําดับที่ 2
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานบริหารงานคลัง รวม 3,024,920 บาท
งบบุคลากร รวม 1,985,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,985,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,213,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได้
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 115,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
-  เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร
.) จํานวน 19,320 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  จํานวน  96,000 บาท (2,000
 บาท/เดือน/คน จํานวน 4 คน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง ตั้งจายจาก
เงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 532,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 82,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง
- เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 72,000 บาท (2,000
 บาท/เดือน/คน จํานวน 3 คน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เงินเพิ่มตางๆ (คาครองชีพชั่วคราว) ของพนักงาน
จ้าง จํานวน 10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 981,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 211,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (500 บาท/เดือน/คน จํานวน 7
 คน จํานวน 42,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ จํานวน 98,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือ คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ คาธรรมเนียมตาง ๆ เป็น
ต้น   ตั้งจายจากเงินรายได้ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เชน คาจ้างเหมาพนักงาน คาจ้างเหมา
สํารวจภาคสนาม คาวัสดุอุปกรณ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 159
 ลําดับที  13 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (ครุภัณฑตาง ๆ
) ให้ใช้งานได้ตามปกติ เชน คอมพิวเตอรแบบตั้ง
โตะ คอมพิวเตอรแบบพกพา เครื่องสํารองไฟ เป็นต้น ตั้งจายจาก
เงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ พระบรมฉายาลักษณ เสา
ประดับ ธงตาง ๆ เป็นต้น  ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เป็นต้น       ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษบันทึกข้อมูล แผน
จัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เป็นต้น ตั้งจายจากเงิน
รายได้

งบลงทุน รวม 58,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 2  บาน(มอก.) จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ใบ ๆ
 ละ 5,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ )มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 1. มีมือจับชนิดบิด
 2.  มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
 3.  คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 185
 ลําดับที่ 15
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โตะพับเอนกประสงค จํานวน 12,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค จํานวน 5 ใบๆ
ละ 2,500 บาท 
รวามเป็นเงินทั้งสิ้น 12,500  บาท (จัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด) คูณลักษณะเฉพาะดังนี้
ขนาดกว้าง 75 ซม. ยาว 150 ซม. 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 186
 ลําดับที่ 18
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

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

จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง (ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุภัณฑ กระทรวงดิจิตัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
คุณลักษณะพื้นฐาน
-  มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
-  มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) 
-  มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 27
 หน้าตอนาที (ppm) 
-  สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 521 MB 
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ  10/100 (Best-T) หรือดีกวา
 มีจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือสามารถใช้งานผานเครือขายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE802.11b, g, n) ได้
-  มีถาดใสกระดาษไมน้อยกวา 250 แผน
-  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 187
   ลําดับที    19  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3
 เครื่อง ๆ ละ 2,500  บาท รวมเป็นเงินทั้งส้น 7,500 บาท  (ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุภัณฑ กระทรวงดิจิตัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)คุณลักษณะพื้นฐาน
 -  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800VA (480 Watts)
 -  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 188
 ลําดับที่ 20 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 172,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 172,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน ของ อปพร.อบต.กอตอ
ตือระ
ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 32,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหม

จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการการดําเนิน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม เชน คา
ป้ายประชาสัมพันธ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 168
 ลําดับที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการการดําเนิน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต เชน คาป้ายประชาสัมพันธ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 168
 ลําดับที่ 3
ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อใช้เป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เชน คา
วัสดุ อุปกรณและเครื่องเขียนคาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 169
 ลําดับที่ 4
ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน กรวย
จราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน สักญญาณไฟกระพริบ เป็นต้น ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เชน สายดับ
เพลิง เป็นต้น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,276,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,017,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,017,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 728,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได้
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

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

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 174,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 251,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  (500
 บาท/เดือน/คน)   จํานวน  3  คน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 186,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ  เชน  คาถายเอกสาร  คาเย็บ
หนังสือ  คาจ้างเหมาบริการ  คาธรรมเนียม  เป็นต้น ตั้งจายจาก
เงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอก
ราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียน
ตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เชน  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่อง
พิมพ (ปริ้นเตอร)  โทรศัพท  เป็นต้น
ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ เป็นต้นตั้งจายจากเงิน
รายได้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  กระดาษบันทึก
ข้อมูล  แผนจัดเก็บข้อมูล  ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เป็น
ต้น ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,900 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดําชนิด Network  แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที)

จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network  แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)  จํานวน  1
  เครื่อง (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุ
ภัณฑ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี้
1) มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
2) มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28
 หน้าตอนาที (ppm) 
3) สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
4) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB 
5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง 
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
7) มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน 
8) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) หน้า 207  ลําดับที่ 54    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,452,327 บาท
งบบุคลากร รวม 576,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 
1. ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  2 คน  (9,000 บาท/เดือน/คน)  
    เป็นเงิน  216,000 บาท    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. ตําแหนงผู้ชวยผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  2 คน  (9,000
 บาท/เดือน/คน)  
    เป็นเงิน  216,000 บาท    ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง 
1. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป      
      1.1  ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  2 คน  (1,000
 บาท/เดือน/คน)  
                 เป็นเงิน  24,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป
        1.2  ตําแหนงผู้ชวยผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  2 คน (1,000
 บาท/เดือน/คน)  
                 เป็นเงิน  24,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้
2. เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จํานวน  96,000  บาท  (2,000
 บาท/เดือน/คน)  จํานวน  4 คน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 2,261,777 บาท
ค่าตอบแทน รวม 24,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  (500
 บาท/เดือน/คน)  จํานวน 4 คน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 912,844 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอก
ราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียน
ตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการเปิดโลกทัศนการเรียนรู้โลกกว้าง จํานวน 23,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเปิดโลกทัศนการ
เรียนรู้โลกกว้าง 
 เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาจ้างเหมารถ  คาอาหาร  เป็นต้น
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า  73
 ลําดับที่ 12
   - ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการรวมสานฝัน วันของหนู จํานวน 14,444 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรวมสานฝัน วันของ
หนู  เชน  คาอาหาร  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาตอบแทน
กรรมการ  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า  78
 ลําดับที่ 22
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 748,800 บาท

1. คาอาหารกลางวัน
       เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระ  เป็นเงิน  318,500
 บาท   (65 คน x 245  วัน คน x 20 บาท)  
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0816.2/ว 2598  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า  71
 ลําดับที่ 7
     - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  
       เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระเป็น
เงิน  110,500 บาท  (1,700 บาท x 65 คน)  
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0816.2/ว 2598  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า  71
 ลําดับที่ 8
     - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. คาหนังสือเรียน  
       เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5
 ปี  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกอตอตือ
ระ  อัตราคนละ  200 บาท/ปี  เป็นเงิน  12,000 บาท  (200
 บาท x 60 คน)  
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     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0816.2/ว 2598  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า  70
 ลําดับที่ 5
     - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. คาอุปกรณการเรียน  
       เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 -
 5 ปี  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกอตอตือ
ระ  อัตราคนละ  200 บาท/ปี  เป็นเงิน  12,000 บาท  (200
 บาท x 60 คน)  
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0816.2/ว 2598  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า  70
 ลําดับที่ 5
     - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5. คาเครื่องแบบนักเรียน  
        เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลกอตอตือระ  อัตราคนละ  300 บาท/ปี  เป็นเงิน  18,000
 บาท  (300 บาท x 60 คน)  
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0816.2/ว 2598  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า  70
 ลําดับที่ 5
     - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
6. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
       เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลกอตอตือระ  อัตราคนละ  300 บาท/ปี  เป็นเงิน  25,800
 บาท  (430 บาท x 60 คน)  
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0816.2/ว 2598  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า  70
 ลําดับที่ 5
     - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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7. คาตอบแทนพนักงานจ้าง 
      เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  ตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก  ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดอิสลาฮุดดีน
 จํานวน 2 คน  เป็นเงิน 216,000 บาท  (9,000 บาท x 12
 เดือน x 2 คน)  
      - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด  ที่ มท 0809.4/ว 2674  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2562
     - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
8. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
     เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง  ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิด
อิสลาฮุดดีน  จํานวน 2 คน เป็นเงิน  24,000 บาท  (1,000
 บาท x 12 เดือน x 2 คน)  
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด  ที่ มท 0809.4/ว 2674  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2562
     - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
9. เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
     เพื่อจายเป็นคาเงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง  ตําแหนง ผู้
ดูแลเด็ก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดอิสลาฮุดดีน
  จํานวน 2 คน  เป็นเงิน  12,000 บาท  (500 บาท x 12
 เดือน x 2 คน)  
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด  ที่ มท 0809.4/ว 2674  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2562
     - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการอุนไอรักจากพอ จํานวน 12,660 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอุนไอรักจาก
พอ  เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  เป็นต้น
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า  74
 ลําดับที่ 14
   - ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการอุนไอรักจากแมสูลูก จํานวน 13,740 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอุนไอรักจากแมสู
ลูก  เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  เป็นต้น
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า  73
 ลําดับที่ 13
   - ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 1,324,933 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  เชน  ไม้กวาด  น้ํายาถู
พื้น  ผงซักฟอก  น้ํายาล้างห้องน้ํา เป็นต้น ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,304,933 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน  3 แหง  เป็น
เงิน  1,122,894 บาท  ทั้งนี้  จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น    แยกเป็น
     1.1 โรงเรียนบ้านคูวอ          เป็นเงิน   471,386  บาท  
            (246 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)
     1.2 โรงเรียนบ้านกอตอตือระ  เป็นเงิน   479,050  บาท  
            (250 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)
     1.3 โรงเรียนบ้านกาดือแป  เป็นเงิน   172,458  บาท  
            (90 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)
      - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0816.2/ว 2598  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2562
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565
) หน้า  68 ลําดับที่ 1
      - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ อปท
. จัดตั้งเอง จํานวน  1 แหง  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รับถายโอน
จากกรมศาสนา  จํานวน  1 แหง  เป็นเงิน  182,039  บาท  ทั้ง
นี้  จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  แยกเป็น
      2.1 ศพด. อบต.กอตอตือระ             เป็นเงิน  114,972
  บาท  
          (60 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)
      2.2 ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดอิสลาฮุดดีน  เป็น
เงิน    67,067  บาท 
          (35 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)
      - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0816.2/ว 2598  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2562
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565
) หน้า  68 ลําดับที่ 2
      - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,614,550 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,614,550 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 59,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํา
มัสยิดอิสลาฮุดดีนเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ตาม
หนังสือศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดอิสลาฮุดดีน
 ที่ พิเศษ/16  ลงวันที่  14  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ขอจัดสง
แบบเสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณนักเรียน  เป็น
เงิน  59,500 บาท  (1,700 บาท x 35 คน) 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว
 4427  ลงวันที่  7 สิงหาคม 2561 
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0816.2/ว 2598  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า  71
 ลําดับที่ 9
     - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาอาหารกลางวัน จํานวน 2,515,500 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)  จํานวน 3
 แหง  เป็นเงิน  2,344,000  บาท  แยกเป็น
     1.1 โรงเรียนบ้านคูวอ         เป็นเงิน     984,000  บาท
          (246 คน x 200 วัน x 20 บาท)
             ตามหนังสือโรงเรียนบ้านคูวอ  ที่ ศธ 04119.021/93
  ลงวันที่  16  พฤษภาคม  2562 เรื่อง การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการอาหารกลางวัน
     1.2 โรงเรียนบ้านกอตอตือระ        เป็นเงิน   1,000,000
  บาท
          (250 คน x 200 วัน x 20 บาท)
             ตามหนังสือโรงเรียนบ้านกอตอตือระ  ที่ ศธ
 04119.002/101 ลงวันที่  16  พฤษภาคม  2562 เรื่อง การขอ
รับการสนับสนุนงบประมาณ
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     1.3 โรงเรียนบ้านกาดือแป  เป็นเงิน      360,000  บาท
           (90 คน x 200 วัน x 20 บาท)
             ตามหนังสือโรงเรียนบ้านกาดือแป  ที่ ศธ
 04119.004/70  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562 เรื่อง การขอ
รับการสนับสนุนงบประมาณ
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว
 4427  ลงวันที่  7 สิงหาคม 2561 
      - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0816.2/ว 2598  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2562
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565
) หน้า  69 ข้อ 4
      - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑประจํามัสยิดอิสลาฮุดดีน  ตามหนังสือศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑประจํามัสยิดอิสลาฮุดดีน  ที่ พิเศษ/16  ลงวันที่  14
  พฤษภาคม  2562   เป็นเงิน  171,500 บาท  (35 คน x 245
 วัน คน x 20 บาท) 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว
 4427  ลงวันที่  7 สิงหาคม 2561 
      - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0816.2/ว 2598  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2562
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565
) หน้า  69 ลําดับที่ 3
      - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 39,550 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน  คาอุปกรณการเรียน  คา
เครื่องแบบนักเรียน  คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดอิสลาฮุดดีน  ตามหนังสือศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดอิสลาฮุดดีน  ที่ พิเศษ/16  ลงวัน
ที่  14 พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ขอจัดสงแบบเสนอโครงการสนับ
สนุนงบประมาณนักเรียน  เป็นเงิน  39,550 บาท  (1,130
 บาท x 35 คน)  
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว
 4427  ลงวันที่  7 สิงหาคม 2561 
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0816.2/ว 2598  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า  70
 ข้อ 6
      - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 115,960 บาท

งบดําเนินงาน รวม 115,960 บาท
ค่าใช้สอย รวม 115,960 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการทําน้ําหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม จํานวน 24,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการทําน้ําหมัก
ชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม เชน คาวัสดุ อุปกรณ
และเครื่องเขียน คาป้ายประชาสัมพันธ คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 86
 ลําดับที่ 10
ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน 49,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการปลูกผักปลอด
สารพิษ เชน คาวัสดุ อุปกรณและเครื่องเขียน คาป้ายประชา
สัมพันธ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 86
 ลําดับที่ 9
ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัด
สุ อุปกรณ คาเวชภัณฑ คาวัคซีน เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 774 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561
--เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 83
 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติก บรรจุ
อาหาร

จํานวน 32,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการลด ละ เลิก การ
ใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร เชน คาวัสดุ อุปกรณ
และเครื่องเขียน คาป้ายประชาสัมพันธ คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 86
 ลําดับที่ 11
ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 133,100 บาท

งบดําเนินงาน รวม 133,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 133,100 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใสการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ
และเครื่องเขียน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 80
 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 83,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโคึรงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เชน คาวัสดุ อุปกรณและเครื่องเขียน คา
ป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  80
 ลําดับที่ 3
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,988,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,271,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,271,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได้
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 85,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
-  เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร
.) จํานวน 25,800 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  จํานวน  48,000 บาท (2,000
 บาท/เดือน/คน จํานวน 2 คน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-     เงินเพิ่มตางๆ (คาครองชีพชั่วคราว) ของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 12,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง ตั้งจายจาก
เงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 323,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง
- เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 48,000 บาท (2,000
 บาท/เดือน/คน จํานวน 2 คน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เงินเพิ่มตางๆ (คาครองชีพชั่วคราว) ของพนักงาน
จ้าง จํานวน 22,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 687,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 127,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ (500 บาท/เดือน/คน จํานวน 4 คน) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือ คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ คาธรรมเนียมตาง เป็นต้น ตั้ง
จายจากเงินรายได้ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอก
ราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียน
ตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ ให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ เชน คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ เครื่องสํารองไฟ ที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง  เป็นต้น ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ พระบรมฉายาลักษณ เสา
ประดับ ธงตาง ๆ เป็นต้น  ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  เชน อิฐ หิน ดิน ทราย เป็นต้น  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
ยนต  แบตเตอรี่ เป็นต้น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เครื่องยนต เป็นต้น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษบันทึกข้อมูล แผน
จัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เป็นต้น ตั้งจายจากเงิน
รายได้  

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานไฟฟ้าถนน รวม 845,416 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 845,416 บาท

เงินอุดหนุน รวม 845,416 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าและไฟสาธารณะ จํานวน 845,416 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขา
อําเภอรามัน โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าและไฟ
สาธารณะ ตามหนังสือการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอรามัน  ที่ มท
 4311.32/รม.12398  ลงวันที่ 31  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  คา
ใช้จายในการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าและไฟสาธารณะ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4427
  ลงวันที่ 7 สิงหาคม  2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 93 ลําดับ
ที  1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการการอบรม ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายยเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตาม
โครงการ การอบรม ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เชน คาวัสดุ อุปกรณและเครื่องเขียน คาป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 171
 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการครอบครัวสัมพันธ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการครอบครัว
สัมพันธ เชน คาวัสดุ อุปกรณและเครื่องเขียน คาป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  6ุ6
 ลําดับที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาชุมชน เชน คาวัสดุ อุปกรณและเครื่องเขียน คาป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 66
 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาป้ายประชา
สัมพันธ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 100
 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการรู้จักพอ  เพื่อชีวิตยั่งยืน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโคึรงการรู้จักพอ เพื่อ
ชีวิตยังยืน เชน คาวัสดุ อุปกรณและเครื่องเขียน คาป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 66
 ลําดับที่ 3
ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมอาชีพให้กับเยาวชนและประชาชนภายในตําบล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริม
อาชีพให้กับเยาวชนและประชาชนภายในตําบล เชน คา
วัสดุ อุปกรณและเครื่องเขียน คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 66
 ลําดับที่ 4
ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 611,100 บาท

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

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
      - ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกับหนวยงานอื่น จํานวน 130,000 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
      - ตั้งจายจากเงินรายได้

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬาและอุปกรณกีฬาชนิดตางๆ  เชน  ลูก
ฟุตบอล  ลูกวอลเลยบอล  ลูกตะกร้อ  เป็นต้น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน รวม 291,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 291,100 บาท
ครุภัณฑกีฬา

เครื่องเลนสนามกลางแจ้ง  ม.4  บ้านจือแร จํานวน 291,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องเลนสนามกลางแจ้ง  หมูที่ 4 บ้านจือ
แร  จํานวน  5 รายการๆ ละ 1 ชุด  (จัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด)แยกเป็น
1. ชุดสไลเดอร  ขนาด  100 x 300 x 250 ซม.
     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
     1.1 โครงสร้างประกอบด้วย  เสาหลักทอทรงกลม  ขนาด 2
 นิ้ว  จํานวน  4 ต้น
     1.2 บันไดทางขึ้นโครงสร้างหลักทําจากเหล็ก  ขั้นบันไดทํา
จากพลาสติก  LLDPE ราวบันไดเป็นเหล็ก
     1.3 ประกอบด้วยชานที่พักทําจากเหล็กแผนลาย  มีผนังกัน
ตกทําจากเหล็ก จํานวน 2 ด้าน มีกระดานลื่นรางคู  จํานวน 1
 คู ทําจากพลาสติก LLDPE และมีดอกชบา  จํานวน  2 ดอก  ทํา
จากพลาสติก  LLDPE ประดับหัวเสาเพื่อความสวยงาม  
     1.4 ใช้สีรองพื้นและทับหน้าด้วยสีจริง ชนิดสีอะคริลิคโพลียูรี
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เทรน (สี 2K)  ให้ความเงาทนทาน  ทนตอแสงแดดและปลอดภัย
ตอผู้สัมผัส
     (อุปกรณชิ้นสวนพลาสติก ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธิลีน  ได้
รับมาตรฐาน มอก. เม็ดพลาสติกเลขที่  816-2556)
2. คานกระดก 3 คาน ที่นั่งกุกไก  ขนาด 150 x 200 x 50 ซม.
    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
    2.1 โครงสร้างเสาหลักใช้เหล็กทอทรงกลม  ขนาด 2 นิ้ว  
    2.2 โครงสร้างคานกระดกใช้เหล็กทอทรงกลม  ขนาด 2
 นิ้ว  จํานวน  3 คาน  
    2.3 มือจับและที่เหยียบใช้เหล็กทอทรงกลม  ขนาด 6 หุน  
    2.4 ที่นั่งทําจากพลาสติกโพลีเอทธิลีน  จํานวน  6 เบาะ
    2.5 รองรับน้ําหนักด้วยระบบบูทลูกปน
    2.6 ใช้ลูกยางรองกันกระแทก
    2.7 ใช้สีรองพื้นและทับหน้าด้วยสีจริง ชนิดสีอะคริลิคโพลียูรี
เทรนให้ความเงาทนทาน  ทนตอแสงแดด  และปลอดภัยตอผู้
สัมผัส 
     (อุปกรณชิ้นสวนพลาสติก ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธิลีน ได้
รับมาตรฐาน มอก. เม็ดพลาสติกเลขที่  816-2556) 
3. จักรยาน 3 ที่นั่ง  ขนาด 80 x 150 x 80 ซม.
     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
     3.1 โครงสร้างฐานหลักใช้เหล็กทอทรงกลม  
     3.2 โครงสร้างเสาโค้งใช้เหล็กทอทรงกลม  
     3.3 ล้อปันจักรยานใช้เหล็กทอทรงกลม รองรับน้ําหนักด้วย
ระบบบูทลูกปน 
     3.4 เท้าเหยียบสําหรับปันทําจากเหล็ก
     3.5 เบาะนั่งทําจากพลาสติกโพลีเอทธิลีน
     3.6 มือจับใช้เหล็กทอทรงกลม
     3.7 ใช้สีรองพื้นและทับหน้าด้วยสีจริง ชนิดสีอะคริลิคโพลียูรี
เทรนให้ความเงาทนทาน  ทนตอแสงแดด  และปลอดภัยตอผู้
สัมผัส 
     (อุปกรณชิ้นสวนพลาสติก ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธิลีน ได้
รับมาตรฐาน มอก. เม็ดพลาสติกเลขที่  816-2556)
4. ม้าหมุน 6 ที่นั่ง  ขนาด 120 x 120 x 80 ซม.
    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
    4.1 โครงสร้างเสาหลักใช้เหล็กทอทรงกลม  ขนาด 3 นิ้ว 
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    4.2 โครงสร้างคานนั่งใช้เหล็กทอทรงกลม  ขนาด 1.5
 นิ้ว  จํานวน  6 คาน  
    4.3 เบาะนั่งทําจากพลาสติกโพลีเอทธิลีน  จํานวน  6 เบาะ
    4.4 ที่เท้าเหยียบและมือจับใช้เหล็กทอทรงกลม  ขนาด 6
 หุน  
    4.5 รองรับน้ําหนักด้วยระบบลูกปน
    4.6 ใช้สีรองพื้นและทับหน้าด้วยสีจริง ชนิดสีอะคริลิคโพลียูรี
เทรน (สี 2K) ให้ความเงาทนทาน  ทนตอแสงแดด  และปลอดภัย
ตอผู้สัมผัส 
     (อุปกรณชิ้นสวนพลาสติก ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธิลีน ได้
รับมาตรฐาน มอก. เม็ดพลาสติกเลขที่  816-2556) 
5. ปีนป่ายรวมหวงโหนและชิงช้า 2 ที่
นั่ง  ขนาด 150 x 600 x 160 ซม.
     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
     5.1 โครงสร้างหลักใช้เหล็กทอทรงกลม  ขนาด 2
 นิ้ว  ประกอบด้วย  บันไดปีนป่ายพลาสติก  หวงโหน  ปีนป่าย
เชือก  และชิงช้าโซแกวง  ที่นั่งทําจากพลาสติก
     5.2 เสริมสร้างจินตนาการเลนให้เด็ก  พัฒนาสมอง  ความคิด
และอารมณ  บริหารแขนขา  การยืดตัว  
     5.3 ใช้สีรองพื้นและทับหน้าด้วยสีจริง ชนิดสีอะคริลิคโพลียูรี
เทรน ให้ความเงาทนทาน  ทนตอแสงแดด  และปลอดภัยตอผู้
สัมผัส 
     (อุปกรณชิ้นสวนพลาสติก ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธิลีน ได้
รับมาตรฐาน มอก. เม็ดพลาสติกเลขที่  816-2556) 
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้า 219  ลําดับที่ 56
      - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 492,590 บาท
งบดําเนินงาน รวม 458,590 บาท

ค่าใช้สอย รวม 458,590 บาท

วันที่พิมพ : 5/11/2562  14:17:56 หน้า : 45/50



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

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  ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการสงเสริมการรักการอานอัล-กุรอาน(กีรออาตี) จํานวน 59,940 บาท

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

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมเมาลิดีนนบี (ซล) จํานวน 60,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสานสัมพันธเดือน
รอมฎอน  เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  เป็นต้น
     -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565
) หน้า 161  ลําดับที่ 4  ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีอิสลาม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมตามวิถีอิสลาม  เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  เป็นต้น
     -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565
) หน้า 163  ลําดับที่ 11  ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการอาซูรอสัมพันธ จํานวน 50,000 บาท

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

โครงการจัดขบวนแหงานมหกรรมผลไม้และงานของดีอําเภอรามัน  
ประจําปี 2563

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอรามันในการดําเนินโครงการ
จัดขบวนแหงานมหกรรมผลไม้และงานของดีอําเภอรา
มัน  ประจําปี 2563  ตามหนังสือที่วาการอําเภอรา
มัน  ที่ ยล 0518/ว 340  ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2562
  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุนจากองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ประจําปี 2563
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4427  ลงวันที่  7 สิงหาคม  25661
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565
) หน้า  167 ลําดับที่ 21 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอําเภอรามัน  
ประจําปี 2563

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอรามันในการดําเนินโครงการ
อนุรักษและสืบสานวัฒนธรมประเพณีอําเภอรามัน ประจําปี 2563
  ตามหนังสือที่วาการอําเภอรามัน  ที่ ยล 0518/ว 340  ลงวัน
ที่  22  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุน
จากองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปี 2563
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4427  ลงวันที่  7 สิงหาคม  25661
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565
) หน้า  166 ลําดับที่ 20  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,234,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,234,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,234,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตูลิ หมูที่ 2  ตําบลกอ
ตอตือระ

จํานวน 934,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตูลิ หมูที่ 2
  ตําบลกอตอตือระ ขนาดกว้าง 4.00  ม. ยาว  442.00 ม
. หนา  0.15 ม.หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 1,768 ตร.ม. (ตามแบบ
แปลน อบค.กอตอตือระที่ 1/2562)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107
 ลําดับที  19 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงืนชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา k) จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา k)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด(กวจ.)0405.2/ว
 110 ลงวันที่ 5  มีนาคม  2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,450,668 บาท

งบกลาง รวม 7,450,668 บาท
งบกลาง รวม 7,450,668 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แกพนักงานจ้าง
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งจายจากเงินรายได้
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,010,000 บาท

เพื่อจาเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,540,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
สํารองจาย จํานวน 450,000 บาท

ประมาณไว้เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินและป้องกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุและ
สาธารณภัยตางๆ  ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.) จํานวน 102,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่น(สปสช.)
สมทบร้อยละ 40  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 158,888 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น(กบท.)
1 % ของประมาณการรายรับ ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น (สปสช.)

102,780

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

160,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,010,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

158,888

สํารองจ่าย 450,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,540,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น (สปสช.)

102,780

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

160,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,010,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

158,888

สํารองจ่าย 450,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,540,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

50,000 50,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,050,000 1,050,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 323,500 606,720

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 85,800 48,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

70,000 168,000

เงินเดือนพนักงาน 750,000 728,280

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

24,000 42,000

ค่าเช่าบ้าน 70,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

3,000 2,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 150,000 10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 520,000 520,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

50,000 50,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,282,800 2,213,020

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 379,320 513,120

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

214,000 452,000

เงินเดือนพนักงาน 3,813,800 5,292,080

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 294,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 85,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 256,000 352,000

ค่าเช่าบ้าน 108,000 178,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 840,519 1,000,519

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

80,000 256,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

โครงการการแข่งขัน
กีฬาเพื่อต้านยาเสพติด

160,000

โครงการการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่

โครงการการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

โครงการการอบรม 
ป้องกัน เฝ้าระวัง และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการครอบครัว
สัมพันธ์

40,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วย
งานอื่น

130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

702,000 1,038,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 600,000 600,000

โครงการการแข่งขัน
กีฬาเพื่อต้านยาเสพติด

160,000

โครงการการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่

3,600 3,600

โครงการการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

3,600 3,600

โครงการการอบรม 
ป้องกัน เฝ้าระวัง และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการครอบครัว
สัมพันธ์

40,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000 200,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วย
งานอื่น

130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาชุมชน

40,000

โครงการทําน้ําหมัก
ชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้
เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม

24,200

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ

10,000

โครงการปลูกผักปลอด
สารพิษ

49,560

โครงการเปิดโลกทัศน์
การเรียนรู้โลกกว้าง

23,200

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ

50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

83,100

โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างทักษะชีวิต
เด็กและเยาวชนตําบล
กอตอตือร๊ะ

99,850
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาชุมชน

40,000

โครงการทําน้ําหมัก
ชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้
เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม

24,200

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ

10,000

โครงการปลูกผักปลอด
สารพิษ

49,560

โครงการเปิดโลกทัศน์
การเรียนรู้โลกกว้าง

23,200

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

25,000 25,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ

50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

83,100

โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างทักษะชีวิต
เด็กและเยาวชนตําบล
กอตอตือร๊ะ

99,850
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

10,000

โครงการร่วมสานฝัน วัน
ของหนู

14,444

โครงการรู้จักพอ  เพื่อ
ชีวิตยั่งยืน

20,000

โครงการลด ละ เลิก 
การใช้ภาชนะโฟมและ
ถุงพลาสติก บรรจุ
อาหาร

32,200

โครงการวันท้องถิ่นไทย

โครงการส่่งเสริมการรัก
การอ่านอัล-กุรอาน(กีรอ
อาตี)

59,940

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมเมาลิดีนนบี 
(ซล)

60,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับเยาวชนและ
ประชาชนภายในตําบล

60,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

748,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

10,000

โครงการร่วมสานฝัน วัน
ของหนู

14,444

โครงการรู้จักพอ  เพื่อ
ชีวิตยั่งยืน

20,000

โครงการลด ละ เลิก 
การใช้ภาชนะโฟมและ
ถุงพลาสติก บรรจุ
อาหาร

32,200

โครงการวันท้องถิ่นไทย 30,000 30,000

โครงการส่่งเสริมการรัก
การอ่านอัล-กุรอาน(กีรอ
อาตี)

59,940

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมเมาลิดีนนบี 
(ซล)

60,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับเยาวชนและ
ประชาชนภายในตําบล

60,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

748,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสานสัมพันธ์
เดือนรอมฎอน

88,800

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมตาม
วิถีอิสลาม

100,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
สําหรับบุคลากร อบต
.กอตอตือร๊ะ

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 50,000

โครงการอุ่นไอรักจาก
พ่อ

12,660

โครงการอุ่นไอรักจาก
แม่สู่ลูก

13,740

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสานสัมพันธ์
เดือนรอมฎอน

88,800

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมตาม
วิถีอิสลาม

100,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
สําหรับบุคลากร อบต
.กอตอตือร๊ะ

138,100 138,100

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 50,000

โครงการอุ่นไอรักจาก
พ่อ

12,660

โครงการอุ่นไอรักจาก
แม่สู่ลูก

13,740

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 170,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 50,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 110,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 150,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,304,933

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 40,000 20,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 2  บาน(มอ
ก.)

โต๊ะพับเอนกประสงค์

ถังเก็บน้ําพลาสติก

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 40,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,304,933

วัสดุการเกษตร 30,000 30,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 260,000 320,000

วัสดุอื่น 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000 80,000

ค่าไฟฟ้า 150,000 150,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 2  บาน(มอ
ก.)

11,000 11,000

โต๊ะพับเอนกประสงค์ 12,500 12,500

ถังเก็บน้ําพลาสติก 68,600 68,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000 22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

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

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดําชนิด 
Network  แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที)

8,900

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
ขนาด  800 VA

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องเล่นสนามกลาง
แจ้ง  ม.4  บ้านจือแร

291,100

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

30,000

ครุภัณฑ์อื่น

ขาตั้งเหล็กสําหรับถัง
เก็บน้ํา

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

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

27,000 27,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดําชนิด 
Network  แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที)

8,900

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
ขนาด  800 VA

7,500 7,500

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องเล่นสนามกลาง
แจ้ง  ม.4  บ้านจือแร

291,100

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

30,000

ครุภัณฑ์อื่น

ขาตั้งเหล็กสําหรับถัง
เก็บน้ํา

44,100 44,100

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 98,000 98,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตูลิ หมู่ที่ 2  ตําบล
กอตอตือร๊ะ

934,000

เงืนชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(ค่า k)

300,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

59,500

ค่าอาหารกลางวัน 2,515,500

โครงก่ารขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าและไฟ
สาธารณะ

845,416
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตูลิ หมู่ที่ 2  ตําบล
กอตอตือร๊ะ

934,000

เงืนชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(ค่า k)

300,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ

6,000 6,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

59,500

ค่าอาหารกลางวัน 2,515,500

โครงก่ารขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าและไฟ
สาธารณะ

845,416
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดขบวนแห่
งานมหกรรมผลไม้และ
งานของดีอําเภอรามัน  
ประจําปี 2563

17,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

39,550

โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
อําเภอรามัน  ประจําปี 
2563

17,000

รวม 7,450,668 1,234,000 1,103,690 220,000 2,833,716 133,100 115,960 6,729,227
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดขบวนแห่
งานมหกรรมผลไม้และ
งานของดีอําเภอรามัน  
ประจําปี 2563

17,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

39,550

โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
อําเภอรามัน  ประจําปี 
2563

17,000

รวม 172,200 11,896,239 31,888,800
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