
 

 

 

ที ่สภา อบต.ลม./ ว 12                                                    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ 

                       อำเภอเมอืงยะลา  ยล  ๙๕๑๖๐ 

 30  กรกฎาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ๒๕62 

เรียน  ผูบ้ริหาร / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภา    จำนวน ๑ ฉบับ 

    ๒. สำเนารายงานการประชุมสภา จำนวน ๑ ชุด 

    3. ร่างขอ้บัญญัติฯ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน ๑ ชุด 

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลลำใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 

5 – 19  สิงหาคม  2562  นั้น 

 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ จึงขอเชิญ

ท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา 13.3๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การ

บริหารส่วนตำบลลำใหม ่โดยแต่งกายชุดสุภาพ 

 จงึเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

      

 (นายดุลรอนิง  จู) 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ 

 

 

 

สำนักงานปลัด อบต. 

โทร./โทรสาร. ๐-๗๓๒๕-๒๒๐๘ 

 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บรกิารเพื่อประชาชน” 

 



 

ระเบียบวาระการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป ีพ.ศ. 2562 

วันจันทร์ที่ 5 สงิหาคม ๒๕๖2 เวลา 13.3๐ น. เปน็ต้นไป 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ 

************************************* 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

           . 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยวิสามัญ สมัยที ่1 พ.ศ. 2562    

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562  

 ............................................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่  3  กระทู้ถาม 

 ............................................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  

 ............................................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

    5.1 การพิจารณาร่างขอ้บัญญัติฯ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563. 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ 

6.1 การคัดเลือกผูแ้ทนชุมชน เป็นภาคีผู้แทนภาคประชาชนพื้นที่ชัน้นอก บริษัทกัลฟ์ 

ยะลากรีน จำกัด                        . 

 

 
 

 

 

 

 



 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ อำเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา 

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 34,599,450 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 12,034,120 บาท 
  งบบุคลากร รวม 8,533,720 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 514,080 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร “อบต” และที่ปรึกษาของ
ผู้บริหาร อบต.   

      

   เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บรหิาร “อบต.”  และที่ปรึกษาของ
ผู้บริหาร อบต.  

      

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษผูบ้ริหาร “อบต.” และที่ปรึกษาของ
ผู้บริหาร อบต.  

      

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 86,400 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานกุารและที่ปรึกษาของผู้บริหาร อบต.         
   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,368,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก
สภา และเลขานุการสภา อบต.  

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 6,481,000 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 4,100,000 บาท 
      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่  พนักงานส่วนตำบล จำนวน  12  อัตรา         
   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 489,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) ให้แก ่ พนักงานส่วนตำบล
ที่มีสิทธิ์ไดร้ับ   
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
 ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มสีิทธ์ิได้รับ  
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้   

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 168,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารจำนวน 3 อัตรา ให้แก ่พนักงานส่วน
ตำบลที่มสีิทธ์ิไดร้ับ  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,260,000 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จำนวน  9  อัตรา        
   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 380,000 บาท 
   เงินอ่ืน ๆ จำนวน 84,000 บาท 
      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกจากเงินเดือนให้แก่ปลดั อบต.       

ร่าง 



  งบดำเนินงาน รวม 3,084,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 660,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 250,000 บาท 

      

  

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ให้แก่
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป 
และเป็นคา่ตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท. เป็นต้น  

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แกพ่นักงานส่วน
ตำบลและลูกจ้าง  

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 330,000 บาท 

      

  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน (ค่าเช่าซื้อบ้าน, ผ่อนชำระเงินกู้เพ่ือสร้างบ้าน)  
ให้แก ่พนักงานส่วนตำบล   

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จำนวน 40,000 บาท 

      

  

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และ
ผู้บริหาร อบต.         

   ค่าใช้สอย รวม 1,618,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 68,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอกและงานอ่ืนๆ 
 - ค่าเย็บหนงัสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ 
 - ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบยีนต่างๆ 
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา 
 - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมายาม จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด
ถนน ฯลฯ 
 - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ 
 - ค่าจ้างทำเว็บไซด์และเช่าเนื้อท่ี  
 - ค่าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ 

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็น 
 - ค่ารับรองรายจ่ายในการรับรองหรือเลีย้งรับรองของ อปท.  
ตั้งไว้ 30,000 บาท แยกเป็น 
(1) ค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ  10,000 บาท 
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  20,000 บาท  
        - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีฯลฯ เช่น วันปิยมหาราช  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  และกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล/ 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000 บาท 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ       

    ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและ
เหมาะสม 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความ
จำเป็น และความเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษา และตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

      



    ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลลำใหม ่

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นคา่จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ หนังสือท่ี มท 0809.3/ว 380 ลง
วันท่ี 26 ก.พ.2558 เรื่องประกาศ กจ.กท. และกอบต.เรื่องกำหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพเิศษอนัมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 360,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็น ค่าลงทะเบียน   
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่ายานพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทาง 
ไปราชการ  หรือไปอบรมสมัมนาของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง คณะ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555  แก้ไข
เพิ่มเตมิจนถึงปัจจุบัน  

      

    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 650,000 บาท 

      

  

-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบล  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6  
กรกฎาคม 2561 

      

    ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคญัต่าง ๆ 
และตามวาระและโอกาสที่จำเป็น ฯลฯ 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-ค่าพวงพาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการ วันสำคญั
ต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคญั เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน 

      

    โครงการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
(ปรากฏในหน้า 114 ข้อ 5  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559   

      

    โครงการอบรม สมัมนา และทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

จำนวน 300,000 บาท 

      

  

-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. และเจา้หน้าท่ี เกี่ยวกับงานในอำนาจหนา้ที ่(ปรากฏ
ในหน้า 150 ข้อ 1 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ) เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ย
ในการเดินทาง ไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจัจุบัน 

      

    โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดั โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของผู้บรหิารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน 
ตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

      



ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.
2557 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกต ิ
 เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดดี เครื่องอัดสำเนา รถจักรยานยนต ์
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ     

      

   ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ  
ฯลฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อน้ำสะอาด เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ตา่ง ๆ  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  สบู ่  
ผงซักฟอก ฯลฯ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง เช่น  ยางรถยนต ์แบตเตอรี่  
น้ำกลั่น ฯลฯ  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น สำหรับราชการ ยานพาหนะ  
 เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน  ฯลฯ  

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผงปิดประกาศ  
ปฏิทิน กระดาษเขียนโปสเตอร์ ส ีพู่กัน ฯลฯ   

      

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดสิก์ หมึกพิมพ ์ โปรแกรม           
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์   

      

   วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบยีบ
วิธีการงบประมาณ  

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 286,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  
โรงผลิตน้ำประปาฯ  

      

   ค่าบริการโทรศัพท ์ จำนวน 6,000 บาท 
      

  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทส์ำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล         
   ค่าบริการไปรษณีย ์ จำนวน 5,000 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการไปรษณยี์        
   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 75,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายเกีย่วกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  
 
  

      



  งบลงทุน รวม 416,400 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 266,400 บาท 
   ครุภณัฑ์สำนักงาน       
    จัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 2,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในหน้า 129 ข้อ 9 ของบัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น)  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558   

      

    จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในหน้า 132 ข้อ 22 ของบัญชีครุภณัฑ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่น)  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558   

      

    จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 72,400 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อติดตั้งห้องประชุม   
ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 2 ตัว     
(ปรากฏในหน้า 130 ข้อ 12 ของบัญชีครุภณัฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น) 
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558   

      

    จัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเปิดชนิดเหล็ก จำนวน 5,500 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเลื่อนเปิด  
จำนวน 1 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในหน้า 129 ข้อ 7 ของบัญชี
ครุภณัฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น)  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

      

    จัดซื้อโตะ๊ขาพับ จำนวน 21,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโตะ๊ขาพับ (โต๊ะไม้) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  70 ซม. ยาว 1.80 เมตร จำนวน 6 ตัว 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในหน้า 130 ข้อ 13 ของบญัชี
ครุภณัฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น)  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558   

      

    จัดซื้อโตะ๊ทำงานชนิดเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 22,500 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโตะ๊ทำงานชนิดเหล็ก พร้อมกระจก  
ขนาด 5 ฟุต จำนวน 3 ตัว จดัซื้อตามราคาท้องตลาด  
(ปรากฏในหน้า 129 ข้อ 8 ของบัญชีครุภณัฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/   
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558   

      

    จัดซื้อโตะ๊หมู่บูชา จำนวน 8,500 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโตะ๊หมู่บูชา 9  ตัว จำนวน 1 ชุด 
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ (ปรากฏในหน้า 130 ข้อ 11 ของบัญชี

      



ครุภณัฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น)  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558   

   ครุภณัฑ์การเกษตร       
    จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไดโว ่ จำนวน 6,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องสูบน้ำไดโว่พร้อมอุปกรณ ์
ขนาดไมเ่กิน 1 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด   
(ปรากฏในหน้า 132 ข้อ 25 ของบัญชีครุภณัฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/   
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558   

      

   ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง       
    จัดซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อชุดดับเพลิงครบชุด    
(เสื้อ กางเกง หมวก รองเท้า ถุงมือ) จำนวน 2 ชุด 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในหน้า 131  ข้อ 19  ของบัญชี
ครุภณัฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น)  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558   

      

    จัดซื้อสายดับเพลิง จำนวน 1 เส้น จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อสายดับเพลงิ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว  
ยาว 20 เมตร ข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง จำนวน 1 เส้น 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในหน้า 132 ข้อ 23 ของบัญชี
ครุภณัฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น)  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558   

      

   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์       
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ จำนวน 23,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (ALL in One)
จำนวน 1 เครื่อง (ปรากฏในหน้า 128 ข้อ 2 ของบัญชีครุภณัฑ์ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น) จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานราคาครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1842 ลงวันท่ี 19  
มิถุนายน 2561 

      

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank 
Printer) 

จำนวน 8,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) ชนิดสี จำนวน 1 เครื่อง  (ปรากฏใน
หน้า 128 ข้อ 4 ของบัญชีครุภณัฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น) จัดซื้อตามบัญชี
มาตรฐานราคาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1842 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 

      

    จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 7,500 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง   
(ปรากฏในหน้า 131 ข้อ 17 ของบัญชีครุภณัฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น) 

      



จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานราคาครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1842 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง จำนวน 150,000 บาท 

      

  

-รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอาคารที่ทำการห้องประชุม 
-รายจ่ายอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับสิ่งก่อสร้าง 

      

 งานบริหารงานคลัง รวม 2,842,755 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,130,690 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,130,690 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,206,620 บาท 
      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่  พนักงานส่วนตำบล จำนวน  4  อัตรา         
   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 147,000 บาท 

      

  

- เพือ่จา่ยเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) ให้แก ่ พนักงานส่วนตำบล
ที่มีสิทธิ์ไดร้ับ     
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผูบ้ริหารจำนวน 1 อัตรา ให้แก ่พนักงานส่วน
ตำบลที่มสีิทธ์ิไดร้ับ   

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 280,080 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  จำนวน  1  อัตรา         
   เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 364,990 บาท 
      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 2 อัตรา       
   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดใหเ้งินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
รายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
-หนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30  
ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระคา่ใช้จ่ายดา้นการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบดำเนินงาน รวม 605,565 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 290,565 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 117,065 บาท 

      

  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อบต.    
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ให้แก่
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็น

      



ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตำบลและลูกจ้าง   

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 120,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน (ค่าเช่าซือ้บ้าน, ผ่อนชำระเงินกู้เพ่ือสร้างบา้น)  
ให้แก ่พนักงานส่วนตำบล   

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จำนวน 33,500 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และ
ผู้บริหาร อบต.  

      

   ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท 
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ จำนวน 110,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็น 
     -ค่าถ่ายเอกสาร 
     -ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบัญญัตติ่างๆ 
     -ค่าซักฟอก 
     -ค่าระวางรถบรรทุก 
     -ค่าธรรมเนียม 
     -ค่าเบี้ยประกันภัย 
     -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา 
     -ค่าธรรมเนียมกรณีถอนคืนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน กรณีการโอนและการจำนอง อสังหาริมทรัพย์ ตามมาตราการ
สนบัสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ลง
วันท่ี 26 มีนาคม 2558 
     -ค่าจ้างเหมาบริการ หรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอกและงานอ่ืนๆ ฯลฯ 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 120,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็น ค่าลงทะเบียน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่ายานพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจา้งประจำ และ
พนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีทอ้งถิ่น พ.ศ. 2555  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน  

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกติ  
เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดดี เครื่องอัดสำเนา รถจักรยานยนต์
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ   

      

   ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  
ดินสอ ฯลฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อน้ำสะอาด เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 40,000 บาท 



      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดสิก์ หมึกพิมพ ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุคอมพิวเตอร์         

  งบลงทุน รวม 106,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 106,500 บาท 
   ครุภณัฑ์สำนักงาน       
    จัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 6,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเกา้อี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว  
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในหน้า 133   ข้อ 29 แผนพัฒนาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/   
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  

      

    จัดซื้อตู้เอกสารชนิดบานเปิด จำนวน 12,000 บาท 

      

  

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เอกสารชนิดสองบานเปิด จำนวน 2 ตู ้
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในหน้า133  ข้อ 28 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น) เป็นไปตามหนังสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/   
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  

      

    จัดซื้อโตะ๊ทำงานขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 15,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโตะ๊ทำงาน ขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 2 ตัว  
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด   (ปรากฏในหน้า 134 ข้อ  33  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น) เป็นไปตามหนังสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  

      

   ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว       
    จัดซื้อผ้าม่านชนิดม่านม้วน จำนวน 35,000 บาท 

      

  

เพื่อจัดซื้อ/จ้างผ้าม่านม้วนบังแดด  จัดซื้อตามราคาท้องตาลาด  
(ปรากฏในหน้า 134 ข้อ 35 แผนพัฒนาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/   
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  

      

   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์       
    เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์ จำนวน 9,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (ปรากฏในหน้า 134 ข้อ 31
ของบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น) 

      

    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรับประมวลผล ชนิดตั้งโตะ๊ จำนวน 22,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ชนิดตัง้
โต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานราคาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์        
(ปรากฏในหน้า 133 ข้อ 30 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที ่มท 0808.2/
ว 1842 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 

      

    จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 7,500 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง 
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานราคาครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏใน
หนา้ 131 ข้อ 17 ของบัญชีครุภณัฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1842 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 

      



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 420,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 420,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 300,000 บาท 

      

  

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน ์
แก่ อบต. ให้แก่อาสาสมคัรป้องกนัป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่  

      

   ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    โครงการป้องกันระงับอัคคีภัยในชุมชนหรือโรงเรียน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร และขับขี่ปลอดภัยใน
สถานศึกษา (ปรากฏในหน้า 119 ข้อ 4 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่  สงกรานต์ ฯลฯ  
(ปรากฏในหน้า 118 ข้อ 3 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

    โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. 1 รุ่น จำนวน 35 คน   
(ปรากฏในหน้า 118 ข้อ 2 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

    โครงการสร้างความปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดภัยตา่งๆ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสร้างความปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด
ภัยต่าง ๆ (ปรากฏในหน้า 119 ขอ้ 6 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

    โครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรและขับขี่อย่างปลอดภัยในสถานศึกษา จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร และขับขี่ปลอดภัยใน
สถานศึกษา (ปรากฏในแผน หน้า 118 ข้อ 4 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า

      



รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,626,955 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 526,955 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 526,955 บาท 
   ค่าอาหารเสรมิ (นม) จำนวน 526,955 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสรมิ (นม) ให้แก่นักเรียน 2 ภาคเรยีน 
260 วัน จำนวนนักเรยีน 275 คน (อัตราคนละ 7.35 บาท)  
(ปรากฏในหน้า 76 ข้อ 1 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลง
วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,100,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,100,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    อาหารกลางวัน จำนวน 1,100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรยีน   
ให้แก่โรงเรียนบา้นปอเยาะ จำนวน  90 คน อัตราคนละ 
20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน    ตั้งจ่ายไว้ 360,000.-บาท 
(ปรากฏในหน้า 76 ข้อ 2 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
-  เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน เดก็นักเรยีน     
ให้แกโ่รงเรียนบา้นป่าพ้อ จำนวน 78 คน อัตราคนละ 
20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน    ตั้งจ่ายไว้ 312,000.- บาท 
(ปรากฏในหน้า 76 ข้อ 2 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
-  เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรยีน   
ให้แก่โรงเรียนบา้นทุ่งคา จำนวน  44  คน อัตราคนละ 
20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน    ตั้งจ่ายไว้ 176,000.- บาท 
(ปรากฏในหน้า 76 ข้อ 2 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
-  เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรยีน   
ให้แก่โรงเรียนวดัลำใหม่  จำนวน 63  คน อัตราคนละ 
20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน    ตั้งจ่ายไว้ 252,000.- บาท 
 (ปรากฏในหน้า 76 ข้อ 2 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลง
วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562  

      

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,402,240 บาท 
  งบบุคลากร รวม 692,240 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 692,240 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 490,240 บาท 
      

  

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่  พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา                   
   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 30,000 บาท 



      

  

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน          
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้          

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 22,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุข                        

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  จำนวน  1  อัตรา       
   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน  1  อัตรา     
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนใหเ้จ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   

      

  งบดำเนินงาน รวม 570,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ให้แก่
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผูป้ฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ
กำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกคาองสว่นท้องถิ่น
อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และหนังสือสำนักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30  ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง    

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 20,000 บาท 
      

  

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือคา่เช่าซื้อบ้านให้กับผู้มสีิทธิ       
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จำนวน 10,000 บาท 
      

  

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล          
   ค่าใช้สอย รวม 425,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท 

      

  

   - เพือ่จ่ายเป็น รายจ่ายใหไ้ด้ซึ่งบริการ 
       - ค่าธรรมเนียม คา่บริการทิ้งขยะเทศบาลนครยะลา  
       - ค่าเบี้ยประกันต่าง ๆ  
       - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ   

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ จำนวน 10,000 บาท 
      

  

  -  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลีย้งรับรอง         
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบยีน  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเชา่ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ในการเดนิทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เป็นไป

      



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 

    โครงการชุมชนสะอาด ศาสนสถานสร้างสุข จำนวน 25,000 บาท 

      

  

   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการชุมชน
สะอาด ศาสนสถานสรา้งสุข  (ปรากฏในหน้าท่ี 88 ข้อที ่5 ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น) 
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 
-หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.6/ว2054 ลง
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 

      

    โครงการสร้างจติสำนึกในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปรากฏในแผน หน้า 111 ข้อ 3 ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น) 
-หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.6/ว1425 ลง
วันท่ี 4 เมษายน 2562 

      

    โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสร้างสรรค์สิง่ประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้ (ปรากฏในหน้าท่ี 90 ข้อที ่12 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดังาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

    โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 35,000 บาท 

      

  

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้านอ้งนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกุมารี กรมพระศรสีวางควฒัน วรขัตติย
ราชนารี  (ปรากฏในหน้าท่ี 89 ขอ้ท่ี 9 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ในการจัดสวสัดิภาพสตัว์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2562 

      

   ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน  ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
 ดินสอ ฯลฯ  

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เวชภณัฑ์ต่าง ๆ เช่น น้ำยาพ่นหมอก
ควัน ทรายอะเบท  ยาแก้เท้าเปื่อยปากเปื่อย  ที่ตรวจสารเสพตดิ ยารักษาโรค
ต่างๆ  วัสดุอุปกรณ์ทำแผล  วัคซนี ฯลฯ 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ทำป้ายประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์ป้องกันโรคต่าง ๆ  และป้ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา
ประชาสมัพันธ์  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น ที่สำรองข้อมลูภายนอก   
หมึกพิมพ ์โปรแกรมและอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์    

      



  งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 140,000 บาท 

      

  

   - เพื่ออุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ  20,000.-  บาท   
เพื่อดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพระราชดำริด้านสาธารณสุข   
(ปรากฏในหน้าท่ี 90 ข้อที ่11 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดังาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

แผนงานเคหะและชมุชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน รวม 4,075,160 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,680,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,680,000 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,100,000 บาท 
      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก ่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4  อัตรา        
   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 138,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูร้บ (พ.ส.ร.)ให้แก่พนักงานสว่นตำบลผู้มี
สิทธ์ิไดร้ับ  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่
พิเศษ ตามประกาศกระทรวงการคลังให้แก่พนักงานส่วนตำบล 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผูบ้ริหารจำนวน 1 อัตรา ให้แก ่พนักงานส่วน
ตำบลที่มสีิทธ์ิไดร้ับ 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 320,000 บาท 
      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างตามภารกจิ  จำนวน  3 อัตรา       
   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 80,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวให้แก่ พนักงานจ้าง   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,236,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 305,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 170,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แกผู่้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ อบต.ให้แก่
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผูป้ฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจา้ง  คณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผูค้วบคุมงานกอ่สร้าง
ที ่ อบต.แต่งตั้ง    

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง 

      



   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 120,000 บาท 
      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่ พนักงานส่วนตำบลผู้มสีิทธิ        
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จำนวน 5,000 บาท 
      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล       
   ค่าใช้สอย รวม 466,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ จำนวน 396,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ   ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขยะหรอืจ้างแรงงาน
บุคคลภายนอกและงานอ่ืนๆ  
-  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบัญญัติตา่งๆ 
-  ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบยีนต่างๆ 
-  ค่าติดตั้งประปา  ติดตั้งมาตรวดัพร้อมอุปกรณ ์
-  ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบี้ยประกัน 
-  ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  ค่าทำป้ายโฆษณา 
และเผยแพร่ จ้างถางป่ารมิถนนฯลฯ  
-  ค่าจ้างออกแบบเขียนแบบ ฯลฯ 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็น  ค่าเบีย้เลี้ยง  
ค่าลงทะเบียน ค่ายานพาหนะ   คา่เช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง ค่าซ่อมแซมวัสดุครภุัณฑ์ทรัพยส์ินต่างๆในความรับผดิชอบ
ของกองช่าง เช่น  ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรปู เครื่องปรับอากาศ   และ
อื่นๆ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 465,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  
ดินสอ ฯลฯ  

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จำนวน 200,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่างและในส่วนท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า บลัลาส สตาร์ทเตอร์ 
ฯลฯ   
 
  

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 150,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง   ในการซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือคนยากจนหรือ
ผู้ไดร้ับผลกระทบจากภยัพิบัติต่างๆ และ  ใช้ในกิจการของ  อบต. 
เช่น  กระเบื้อง  ปูนซีเมนต์  ทราย หิน  ไม้  ฯลฯ  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซินน้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถ
ราชการ  ยานพาหนะ  เครื่องตัด เครื่องตบ เช่น น้ำมันเครื่อง   น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเบนซิน  ฯลฯ  

      



   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำยาต่างๆ  และเคมีภณัฑ์  เช่น  คลอรีน  กำมะถัน  กรด
ต่างๆ  ฯลฯ  ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำประปาและงานอ่ืนๆ   

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดโุฆษณาและเผยแพรต่่างๆ  ของกองช่าง  
เช่น ไวนิล แผ่นป้ายหรือแผงปิดประกาศ พู่กันและสี กระดาษโปสเตอร์ ฟิวเจอร์
บอร์ด ฯลฯ  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นซีดี  แผ่นดีวีดี หมกึพิมพ ์ ตลับ
หมึก โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  

      

  งบลงทุน รวม 1,159,160 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,000 บาท 
   ครุภณัฑ์สำนักงาน       
    จัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 8,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้ทำงาน  จำนวน 4 ตัว 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผน หน้า 137 ข้อ 50 ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น) 
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/   
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558   

      

    จัดซื้อโตะ๊ทำงาน จำนวน 7,500 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็กพร้อมกระจก  ขนาด 5 ฟุต   
จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผน หน้า 137 ข้อ 49 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/   
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558   

      

   ครุภณัฑ์การเกษตร       
    จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไดโว ่ จำนวน 6,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไดโว่  
ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผน หน้า 136 ข้อ 43 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/   
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558   

      

   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์       
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก จำนวน 22,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง 
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานราคาครภุัณฑ์คอมพิวเตอร ์
(ปรากฏในแผน หน้า 137 ข้อ 46 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1842 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 

      

    จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ์ จำนวน 9,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร ์หรือ LED ขาวดำ  
ชนิด Network  จำนวน 1 เครื่อง 
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานราคาครภุัณฑ์คอมพิวเตอร ์

      



(ปรากฏในแผน หน้า 135 ข้อ 37 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1842 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 

    จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2,500 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA 
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานราคาครภุัณฑ์คอมพิวเตอร ์
(ปรากฏในแผน หน้า 135 ข้อ 38 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1842 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 

      

   ครุภณัฑ์อื่น       
    จัดซื้อเครื่องมือช่างประปา จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องมือช่างประปา  จำนวน 1 ชุด 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผน หน้า 136 ข้อ 44 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/   
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558   

      

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,094,160 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       
    ค่าชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได้(K) จำนวน 10,000 บาท 

      
  

-เพือ่จ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)       
    รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิง่ก่อสร้าง จำนวน 1,084,160 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงทรัพย์สินต่างๆในความรับผดิชอบของกอง
ช่าง  เช่น ซ่อมแซมถนน สะพาน  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ        

      

 งานไฟฟ้าถนน รวม 1,780,500 บาท 
  งบลงทุน รวม 1,780,500 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,780,500 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
    โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบ้านผู้ใหญ่อียา ม.3 จำนวน 271,900 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านผู้ใหญ่อียา ม.3 
ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรงัข้างละ  
0-0.30 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.(ตามแบบรายการที่กำหนด) 
(ปรากฏในแผน หน้า 53 ข้อ 13 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น    

      

    โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนในชุมชนสายสระน้ำอ่าวขาวพร้อมกอ่สร้างดาดหิน
ใหญ่เรียงยาแนว ม.7 

จำนวน 242,500 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนในชุมชนสายสระน้ำอ่าวขาวพร้อมก่อสร้าง
ดาดหินใหญ่ เรียงยาแนว ม.7 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 32 ม.และ
กว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0-0.50 ม.พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 192 ตร.ม.พร้อมก่อสร้างดาดหินใหญ่เรียงยา
แนว 44 ตร.ม. (ตามแบบรายการที่กำหนด) 
(ปรากฏในแผน หน้า 58 ข้อ 31 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

      

    โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.แบบฝาปิดข้างมสัยดิ ม.6 จำนวน 318,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายนำ้ คสล.แบบฝาปดิข้างมัสยดิ ม.6 
กว้าง 1.00 ม. ยาว 35.00 ม. ลกึ 1.50 ม.  (ตามแบบรายการที่กำหนด) 

      



 (ปรากฏในแผน หน้า 64 ข้อ 55 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
    โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยช้างเผือกต่อจากถนนเดิม ม.2 จำนวน 372,700 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยช้างเผือกต่อจากถนนเดิม ม.2 ผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ยาว 102 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0-0.30 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 408 ตร.ม.(ตามแบบรายการที่กำหนด) 
 (ปรากฏในแผน หน้า 59 ข้อ 34 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น)  

      

    โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไปกูโบร์ใหม่ ม.4 จำนวน 224,700 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ทางไปกูโบร์ใหม่ ม.4 
ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 71 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0-0.30 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 248.50 ตร.ม.(ตามแบบรายการที่
กำหนด) (ปรากฏในแผน หนา้ 53 ข้อ 14 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น      

      

    โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หน้าวดั ม.1 จำนวน 117,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหน้าวัด ม.1 
 กว้าง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. สนัฝายสูง 0.5 ม. (ตามรูปแบบรายการที่
กำหนด) (ปรากฏในแผน หนา้ 75 ข้อ 3 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

      

    โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ (โกเล้ง) ม.5 จำนวน 76,200 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมฝายกั้นนำ้ (โกเล้ง) ม.5 (ตามแบบรายการที่กำหนด) 
(ปรากฏในแผน หน้า 62 ข้อ 46 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

      

    โครงการบุกเบิกถนนสายข้างกุโบร ์ม.5 จำนวน 157,500 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายขา้งกูโบร์ ม.5 
ผิวจราจรกว้าง 3.00  ม. ยาว 150  ม. พื้นทางลูกรัง 
หนา 0.15 ม.พื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. (ตามรูปแบบรายการที่กำหนด) 
(ปรากฏในแผน หน้า 53 ข้อ 15 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน รวม 524,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 504,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 504,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 15,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ปรากฏในแผน หน้า  103  ข้อ 16 ของแผนพฒันาท้องถิ่น) 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.6/ว3188 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

      

    โครงการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น/ตำบล จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล   
หมู่ที ่1-7  (ปรากฏในหน้า 121 ข้อ 2 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
-หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.3/ว1921 ลง
วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562  

      

    โครงการฝึกอบรมการทำพวงกุญแจของชำร่วยให้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัโครงการฝึกอบรมการทำพวงกุญแจของชำร่วยใหแ้ก่เด็กและ
เยาวชน (ปรากฏในหน้า 100 ข้อ 5  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบ

      



กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการจัดงาน การจัดการแข่งขนักีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 

    โครงการฝึกอบรมงานพับผ้าขนหนูรูปแบบต่างๆให้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัโครงการฝึกอบรมงานพับผ้าขนหนู   
รูปแบบต่าง ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน ของชุมชน  
(ปรากฏในหน้า 99  ข้อ 4  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการจัดงาน การจัดการแข่งขนักีฬาและ 
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 

      

    โครงการฝึกอบรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ให้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัโครงการฝึกอบรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ   
เหลือใช้ให้แก่เด็กและเยาวชน (ปรากฏในหน้า 100 ข้อ 5  ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการจัดงาน การจัดการแข่งขนักีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 

      

    โครงการพัฒนาผู้สูงอายุดา้นทักษะการอ่านอัลกรุอ่านท่ีถูกต้อง จำนวน 15,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัโครงการพัฒนาผู้สูงอายดุ้านทักษะการอ่านอลักรุอ่านท่ี
ถูกต้อง (ปรากฏในหน้า  77 ข้อ  4  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

    โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลลำใหม ่ จำนวน 250,000 บาท 

      

  

-เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลลำใหม่  
(ปรากฏในหน้า  94 ข้อ 13  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการจัดงาน การจัดการแข่งขนักีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 

      

    โครงการพัฒนาสตรดี้านทักษะการอ่านอัลกรุอ่านท่ีถูกต้อง จำนวน 15,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัโครงการพัฒนาสตรดี้านทักษะการอ่านอัลกรุอ่านท่ี
ถูกต้อง (ปรากฏในหน้า  77 ข้อ  5  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการจัดงาน การจัดการแข่งขนักีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 

      

    โครงการเยี่ยมบ้านผูสู้งอาย ุ จำนวน 2,000 บาท 



      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัโครงการเยีย่มบ้านผู้สูงอายุของชุมชน  
(ปรากฏในหน้า  95 ข้อ  19  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

    โครงการเยี่ยมแม่ดูแลลูกตรวจสุขภาพของสตรตีั้งครรภ์และหลังคลอด จำนวน 15,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัโครงการเยีย่มแม่ดูแลลูกตรวจสุขภาพของสตรตีัง้ครรภ์และ
หลังคลอด (ปรากฏในหน้า  96 ขอ้  22  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง 
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

    โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งในตำบลลำใหม ่ จำนวน 12,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัโครงการส่งเสรมิการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ผูด้อ้ยโอกาส คน
ไร้ที่พึ่งในตำบลลำใหม่ (ปรากฏในหน้า  92  ข้อ 7  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น)    
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

      

    โครงการส่งเสริมให้คนพิการใช้สิทธิทางการเมือง จำนวน 11,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัโครงการส่งเสรมิให้คนพิการใช้สิทธิทางการเมือง 
(ปรากฏในหน้า  95 ข้อ  17  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

    โครงการส่งเสริมอาชีพการทำสิ่งประดิษฐ์จากไหมพรม จำนวน 15,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัโครงการส่งเสรมิอาชีพการทำสิ่งประดิษฐ์จากไหมพรม  
(ปรากฏในหน้า  103 ข้อ  15  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

    โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปกล้วยน้ำว้า จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัโครงการส่งเสรมิอาชีพการแปรรูปกล้วยน้ำว้า  
(ปรากฏในหน้า  101 ข้อ  11  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

    โครงการส่งเสริมอาชีพการฝึกอบรมการทำโมบาย จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัโครงการส่งเสรมิอาชีพการฝึกอบรมการทำโมบาย  
(ปรากฏในหน้า  101 ข้อ  9  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

      



เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

    โครงการส่งเสริมอาชีพการฝึกอบรมการทำสบูจ่ากน้ำมันมะพร้าวสกดัเย็น จำนวน 15,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัโครงการส่งเสรมิอาชีพการฝึกอบรมการทำสบู่จากน้ำมัน
มะพร้าวสกัดเย็น (ปรากฏในหน้า  102 ข้อ  12  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

    โครงการส่งเสริมอาชีพขนมไทย จำนวน 12,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัโครงการส่งเสรมิอาชีพขนมไทย   
(ปรากฏในหน้า  105 ข้อ  21  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

    โครงการเสรมิสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลลำใหม่ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัทำโครงการเสรมิสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนตำบลลำใหม่  (ปรากฏในหน้า 95 ข้อ 18  ของแผนพฒันาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

    โครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอาย ุ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัโครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วยั
ผู้สูงอาย ุ(ปรากฏในหน้า  95 ข้อ  20  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

      

    จัดโครงการกฎหมายน่ารู้สำหรับสตรี จำนวน 12,000 บาท 

      

  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการกฎหมายน่ารูส้ำหรับสตร ี
(ปรากฏในหน้า 93  ข้อ 12 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุนเอกชน       
    อุดหนุนให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 20,000 บาท 

      
  

-เพื่อจ่ายอุดหนุนให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร        



(ปรากฏในหน้า 108 ข้อ 1 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1618 ลง
วันท่ี  12 มีนาคม 2562  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 380,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 380,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    โครงการจดัการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใน
ชุมชนตำบลลำใหม ่

จำนวน 280,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อสรา้งความปรองดอง
สมานฉันท์ในชุมชนตำบลลำใหม ่
(ปรากฏในหน้า 81 ข้อ 8ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

   ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 
   วัสดุกีฬา จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป และนันทนาการ (ปรากฏในหน้า 81 ข้อ 9 ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น) 

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 500,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 465,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 465,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    โครงการมหกรรมตาดีกาลำใหม่ รวมใจเป็นหนึ่ง ต้านภัยยาเสพติด จำนวน 80,000 บาท 

      

  

-โครงการมหกรรมตาดีกาลำใหม่ รวมใจเป็นหนึ่ง ต้านภัยยาเสพตดิ  
(ปรากฏในหน้า 82 ข้อ 11 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

    โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 200,000 บาท 

      

  

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
(ปรากฏในหน้า 76  ข้อ 3 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกจ่ายค่าใช้ในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

    โครงการส่งเสริมสนับสนุนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน จำนวน 80,000 บาท 

      

  

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน  
(ปรากฏในหน้า 79 ข้อ 1 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

      



-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

    โครงการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมปิัญญาท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์และถ่ายทอดภมูิปัญญา
ท้องถิ่น ให้แก่เด็กและเยาวชน   
(ปรากฏในหน้า 84 ข้อ 16 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

    -โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์  
(ปรากฏในหน้า 83 ข้อ 15 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

    โครงการอาซรูอสัมพันธ์ จำนวน 35,000 บาท 

      

  

-โครงการอาซรูอสัมพันธ์  
(ปรากฏในหน้า 80 ข้อ 4 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลาจดัทำโครงการ จัดขบวนแห่งานสมโภช
ศาลหลักเมือง 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายอุดหนุนให้ท่ีทำการปกครองอำเภอเมืองยะลา จัดทำโครงการ จัดขบวน
แห่งานสมโภชศาลหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำป ี2563  
ตามโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในเขต
อำเภอเมืองยะลา ประจำปี 2563 (ปรากฏในหน้า 79 ข้อ 3 ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ
2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1618 ลง
วันท่ี 12 มีนาคม 2562 

      

   เงินอุดหนุนเอกชน       

    อุดหนุนให้แก่ชมรมว่าวบินตำบลลำใหม่ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพือ่จ่ายอุดหนุนให้แก่ชมรมวา่วบินตำบลลำใหม่ ตามโครงการ ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นกิจกรรมการประดิษฐ์และการละเล่นว่าว 
(ปรากฏในหน้า 80  ข้อ 6 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ
2559 

      



-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว1618 ลง
วันท่ี 12 มีนาคม 2562 

แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 
   วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าพันธุ์ต้นไม้ ปลูกตกแต่งท่ีทำการ อบต. 
-ค่าจัดซื้อเมล็ดพันธ์ุพืชแจกจ่ายใหแ้ก่เกษตรกร ปลูกหลังฤดเูก็บเกี่ยวข้าว   
เพื่อเพ่ิมรายได้    

      

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 8,993,720 บาท 
  งบกลาง รวม 8,993,720 บาท 
   งบกลาง รวม 8,993,720 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 110,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างในอัตรารอ้ยละ 5 ของ
ค่าจ้าง  

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 5,000 บาท 
      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี          
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จำนวน 6,100,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพให้กับผูสู้งอายุ ในเขตพื้นท่ีตำบลลำใหม่  
จำนวน 7 หมู่บ้าน   

      

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 1,507,200 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพให้กับคนพิการ ในเขตพื้นท่ีตำบลลำใหม่  
จำนวน 7 หมู่บ้าน  

      

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จำนวน 6,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพให้กับผูป้่วยเอดส์ในเขตพื้นท่ีตำบลลำใหม ่ 
จำนวน 7 หมู่บ้าน 

      

   สำรองจ่าย จำนวน 465,600 บาท 
      

  

เพื่อจ่ายในกรณจีำเป็นเร่งด่วน เชน่ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั และภยัพิบัติต่างๆ        
   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 120,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่  

      

   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 679,920 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
สวัสดิการของพนักงานส่วนตำบล   

      

 


