
 

 

 

 

 

 

 



พ้ืนที่ 19.94 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทัง้หมด 6,216 คน

ชาย 3,049 คน

หญิง 3,171 คน

องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่
เขต/อ าเภอ เมอืงยะลา    จังหวัดยะลา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ต าบล -
  เขต/อ าเภอ เมอืงยะลา  จังหวัดยะลา  95160



ส่วนที่ 1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำใหม่

อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค ำแถลงงบประมำณ

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชกิสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่

           บัดนี้ถึงเวลำทีค่ณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่ จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่อีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลล ำใหม่จึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและ

แนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถำนะกำรคลัง

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วันที ่30 กันยำยน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะ

กำรเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 32,442,595.63 บำท
1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 12,343,806.21 บำท
1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 13,412,671.42 บำท
1.1.4 รำยกำรทีไ่ด้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 4 โครงกำร รวม 
1.1.5 รำยกำรทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 4 โครงกำร รวม 708,220.00 บำท

1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท

2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2563 ณ วันที ่30 กันยำยน พ.ศ.2563

(1) รำยรับจริง จ ำนวน 33,631,071.10 บำท ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร 33,139.57 บำท

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 236,480.17 บำท

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 251,501.95 บำท

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 255,535.00 บำท

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 0.00 บำท

หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 บำท

หมวดภำษีจัดสรร 16,266,120.41 บำท

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 16,588,294.00 บำท

(2) เงินอุดหนุนทีรั่ฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 2,639,282.00 บำท
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(7) รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท

(4) รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินอุดหนุนทีรั่ฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 2,639,282.00 บำท

(5) รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 3,187,570.00 บำท

(6) รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท

บำท

งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 1,553,405.19 บำท

งบลงทุน จ ำนวน 1,680,697.06 บำท

งบรำยจ่ำยอื่น จ ำนวน 0.00

งบบุคลำกร จ ำนวน 11,842,256.00 บำท

งบด ำเนินงำน จ ำนวน 4,893,097.11 บำท

(3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 28,511,554.86 บำท ประกอบด้วย

งบกลำง จ ำนวน 8,542,099.50 บำท
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รายรับจริง

ปี  2562

254,212.22

77,023.51

278,533.16

51,335.00

900.30

662,004.19

17,218,161.83

17,218,161.83

15,889,999.00

15,889,999.00

33,770,165.02

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร 17,000,000.00 16,000,000.00

รวม 34,599,450.00 33,633,800.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 17,000,000.00 16,000,000.00

หมวดภาษีจัดสรร 16,770,000.00 16,969,500.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 16,770,000.00 16,969,500.00

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 829,450.00 664,300.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ 200,000.00 250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,000.00 1,100.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ 129,450.00 199,200.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 250,000.00 200,000.00

รายไดจ้ัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 245,000.00 14,000.00

องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่
อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

ประมาณการ

ปี 2563

ประมาณการ

ปี 2564
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ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



รายจ่ายจริง

ปี 2562

ประมาณการ

ปี 2563

ประมาณการ

ปี 2564

งบกลาง 7,749,628.00 8,993,720.00 8,553,158.00

งบบุคลากร 11,772,849.00 13,036,650.00 12,920,680.00

งบด าเนินงาน 5,886,271.85 7,811,520.00 7,311,000.00

งบลงทุน 1,912,544.31 3,462,560.00 3,437,962.00

งบเงินอุดหนุน 1,568,042.47 1,295,000.00 1,411,000.00

28,889,335.63 34,599,450.00 33,633,800.00

28,889,335.63 34,599,450.00 33,633,800.00รวม
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ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ



ส่วนที่ 2

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบรหิารส่วนต าบลล าใหม่

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

ข้อบญัญตัิ





บันทึกหลักการและเหตผุล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

ดา้น ยอดรวม
ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 14,603,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 390,000
ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 1,859,000

แผนงานสาธารณสุข 1,282,000

แผนงานเคหะและชุมชน 6,129,062

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 152,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 585,000
ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานงบกลาง 8,553,158
งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 33,633,800
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แผนงานการเกษตร 20,000

แผนงานการพาณิชย์ 60,000
ดา้นการด าเนินงานอ่ืน



หน้า : 1/6

8,663,720 2,142,960

2,052,720 0

6,611,000 2,142,960

3,125,000 506,000

-8
-

720,000 231,000

1,375,000 225,000

520,000 50,000

510,000 0

158,000 7,900

158,000 7,900

11,946,720 2,656,860

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งาน
งานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลัง รวมงบ

งบบุคลากร 10,806,680

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,753,960

งบด าเนินงาน 3,631,000

    ค่าตอบแทน 951,000

    ค่าใช้สอย 1,600,000

    ค่าครุภัณฑ์ 165,900

                              รวม 14,603,580

    ค่าวัสดุ 570,000

    ค่าสาธารณูปโภค 510,000

งบลงทุน 165,900



หน้า : 2/6

125,000 265,000

125,000 265,000

125,000 265,000
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-

723,000 723,000

180,000 180,000

543,000 543,000

1,136,000 1,136,000

1,136,000 1,136,000

1,859,000 1,859,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับการรักษาความ

สงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย
รวม

งบ

งบด าเนินงาน

งบด าเนินงาน 390,000

    ค่าใช้สอย 390,000

                              รวม 390,000

    ค่าใช้สอย

    ค่าวัสดุ

งบเงินอุดหนุน

    เงินอุดหนุน

                              รวม

แผนงานการศึกษา

งาน งานระดบัก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
รวมงบ



หน้า : 3/6

452,000 452,000

452,000 452,000

690,000 690,000

230,000 230,000

390,000 390,000

-1
0
-

70,000 70,000

140,000 140,000

140,000 140,000

1,282,000 1,282,000

แผนงานสาธารณสุข

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

งาน
งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับสาธารณสุข
รวมงบ

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

                              รวม

งบด าเนินงาน

    ค่าตอบแทน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวัสดุ

งบเงินอุดหนุน

    เงินอุดหนุน



หน้า : 4/6

1,662,000 0

1,662,000 0

1,095,000 0

285,000 0

360,000 0

-1
1
-

450,000 0

1,023,762 2,248,300

27,500 0

996,262 2,248,300

0 100,000

0 100,000

3,780,762 2,348,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

แผนงานเคหะและชมุชน

งาน
งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับเคหะและชมุชน
งานไฟฟ้าถนน รวมงบ

งบบุคลากร 1,662,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,662,000

งบด าเนินงาน 1,095,000

    ค่าตอบแทน 285,000

    ค่าใช้สอย 360,000

    ค่าวัสดุ 450,000

งบลงทุน 3,272,062

    ค่าครุภัณฑ์ 27,500

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 3,244,562

งบเงินอุดหนุน 100,000

    เงินอุดหนุน 100,000

                              รวม 6,129,062



หน้า : 5/6

152,000 152,000

152,000 152,000

152,000 152,000

-1
2
-

330,000 220,000

250,000 220,000

80,000 0

0 35,000

0 35,000

330,000 255,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งาน งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเขม้แขง็

ชมุชน

รวมงบ

งบด าเนินงาน

    ค่าใช้สอย

                              รวม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน
งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน
รวม

งบ

                              รวม 585,000

งบด าเนินงาน 550,000

    ค่าใช้สอย 470,000

    ค่าวัสดุ 80,000

งบเงินอุดหนุน 35,000

    เงินอุดหนุน 35,000



หน้า : 6/6

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

60,000 60,000

60,000 60,000

-1
3

-

60,000 60,000

8,553,158 8,553,158

8,553,158 8,553,158

8,553,158 8,553,158

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา
แผนงานการเกษตร

งาน งานส่งเสริมการเกษตร รวมงบ

งบด าเนินงาน

งบ

    ค่าวัสดุ

                              รวม

แผนงานการพาณิชย์

งาน งานกิจการประปา รวมงบ

งบกลาง

    งบกลาง

                              รวม

งบด าเนินงาน

    ค่าวัสดุ

                              รวม

แผนงานงบกลาง

งาน งบกลาง รวม
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ขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่
อ.เมอืงยะลา  จ.ยะลา

               โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอ านาจตาม

ความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และทีแ่ก้ไข

เพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 59  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ล าใหม่ และโดยอนุมัติของนายอ าเภอเมืองยะลา

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 33,633,800 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 33,633,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน ยอดรวม
ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 14,603,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 390,000

ดา้นบริการชมุชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,859,000
แผนงานสาธารณสุข 1,282,000
แผนงานเคหะและชุมชน 6,129,062
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 152,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 585,000

ดา้นการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 20,000
แผนงานการพาณิชย์ 60,000

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 8,553,158

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 33,633,800

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 0 บาท ดังนี้





หนา้ : 1/3

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

0.00 0.00 0.00 245,000.00 100.00 % 10,000.00

207,480.48 205,822.98 218,718.52 210,000.00 -100.00 % 0.00

32,337.02 31,729.21 31,669.70 30,000.00 -100.00 % 0.00

4,496.00 4,696.00 3,824.00 5,000.00 -20.00 % 4,000.00

-1
6
-

244,313.50 242,248.19 254,212.22 245,000.00 14,000.00

19.40 87.30 58.20 50.00 0.00 % 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

220.00 236.00 420.00 100,000.00 -62.00 % 38,000.00

86,760.00 77,010.00 38,070.00 200.00 0.00 % 200.00

150.00 540.00 100.00 5,000.00 3,100.00 % 160,000.00

2,809.00 9,133.00 10,191.48 20,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 33,341.00 20,706.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 600.00 300.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

13,667.26 701.23 7,167.83 2,000.00 -80.00 % 400.00

รายรับจริง ประมาณการ

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:53:19

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่
อ ำเภอ เมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ

ยอดตา่ง (%)

 

     ภำษโีรงเรือนและที่ดิน

หมวดภาษีอากร

     ภำษปีำ้ย

     ภำษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ภำษบี ำรุงทอ้งที่

     ค่ำธรรมเนยีมเกี่ยวกบักำรควบคุมอำคำร

รวมหมวดภาษีอากร

     ค่ำธรรมเนยีมเกี่ยวกบัทะเบยีนพำณิชย์

     ค่ำธรรมเนยีมเกี่ยวกบัใบอนญุำตกำรขำยสุรำ

     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ

     ค่ำธรรมเนยีมเกบ็และขนมลูฝอย

     ค่ำใบอนญุำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกจิกำรที่เปน็อนัตรำย

ต่อสุขภำพ

     ค่ำธรรมเนยีมอื่น ๆ

     ค่ำธรรมเนยีมเกี่ยวกบักำรจัดระเบยีบจิดยำนยนต์

     ค่ำใบอนญุำตเกี่ยวกบักำรควบคุมอำคำร



หนา้ : 2/3

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

0.00 110.00 10.00 200.00 -25.00 % 150.00

103,625.66 121,758.53 77,023.51 129,450.00 199,200.00

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00

245,581.42 243,969.55 278,033.16 250,000.00 -20.00 % 200,000.00

245,581.40 244,469.55 278,533.16 250,000.00 200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 250,000.00

0.00 0.00 51,335.00 200,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 51,335.00 200,000.00 250,000.00

0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

60.00 1,000.00 900.30 5,000.00 -78.00 % 1,100.00

60.00 1,100.00 900.30 5,000.00 1,100.00

334,552.27 387,690.47 459,405.24 350,000.00 0.00 % 350,000.00

8,028,932.29 8,819,465.95 8,402,195.46 9,000,000.00 0.00 % 9,000,000.00

2,344,489.78 2,348,829.63 2,500,000.00 -8.00 % 2,300,000.00

2,299,060.00 2,485,358.76 16,823.81 20,000.00 0.00 % 20,000.00

20,098.25 19,123.04 16,823.81 20,000.00 0.00 % 20,000.00

3,001,915.39 4,824,606.05 4,640,406.23 4,800,000.00 8.33 % 5,200,000.00

326,496.60 50,645.28 44,116.12 50,000.00 0.00 % 50,000.00

รายรับจริง

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:53:19

ยอดตา่ง (%)

     ภำษมีลูค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ

     ค่ำใบอนญุำตอื่นๆ

     ค่ำภำคหลวงแร่

     ภำษมีลูค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ.จัดสรรรำยได้ฯ

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ

     ค่ำเช่ำหรือบริกำรสถำนที่

     ดอกเบี้ย

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์

     รำยได้จำกสำธำรณูปโภคอื่น ๆ

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็

     ค่ำรับรองส ำเนำและถ่ำยเอกสำร

     รำยได้เบด็เตล็ดอื่นๆ

     ภำษแีละค่ำธรรมเนยีมรถยนต์

รวมหมวดรายไดเ้บด็เตลด็

หมวดภาษีจดัสรร

     ภำษมีลูค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ

     ภำษสีรรพสำมติ

ประมาณการ

     ภำษธีุรกจิเฉพำะ



หนา้ : 3/3

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

48,567.42 37,601.95 46,527.79 45,000.00 0.00 % 45,000.00

8,351.00 5,974.00 4,402.00 5,000.00 -10.00 % 4,500.00

0.00 72,919.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

15,313,642.65 16,703,382.50 17,218,161.83 16,770,000.00 16,969,500.00

15,060,604.00 14,264,983.00 15,889,999.00 17,000,000.00 -5.88 % 16,000,000.00

15,060,604.00 14,264,983.00 15,889,999.00 17,000,000.00 16,000,000.00

-1
8
-

30,967,827.23 31,577,941.77 33,770,165.02 34,599,450.00 33,633,800.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:53:19

ยอดตา่ง (%)

รายรับจริง ประมาณการ

     ค่ำธรรมเนยีมและค่ำใช้น้ ำบำดำล

     ค่ำภำคหลวงปโิตรเลียม

รวมหมวดภาษีจดัสรร

     ค่ำธรรมเนยีมจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรมตำมประมวล

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมทกุหมวด

     เงินอดุหนนุทั่วไป ส ำหรับด ำเนนิกำรตำมอ ำนำจหนำ้ที่



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่
อ.เมืองยะลำ  จ.ยะลำ

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น 33,633,800   บาท  แยกเป็น

รายไดจ้ัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 14,000 บาท

ภำษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้ำง 10,000 บำท

ประมำณกำรน้อยกว่ำปีทีผ่่ำนมำ เพรำะคำดว่ำจะได้รับเท่ำกับปีที่

ผ่ำนมำ
ภำษีป้ำย 4,000 บำท

ประมำณกำรน้อยกว่ำปีทีผ่่ำนมำ เพรำะคำดว่ำจะได้รับเท่ำกับปีที่

ผ่ำนมำ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 199,200 บาท

ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 50 บำท

ประมำณกำรเท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ เพรำะคำดว่ำจะได้รับเท่ำกับปีที่

ผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 400 บำท

ประมำณกำรน้อยกว่ำปีทีผ่่ำนมำ เพรำะคำดว่ำจะได้รับน้อยกว่ำปีที่

ผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 38,000 บำท

ประมำณกำรน้อยกว่ำปีทีผ่่ำนมำ เพรำะใกล้เคียงกับทีรั่บจริงในปีที่

ผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์ 200 บำท

ประมำณกำรเท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ เพรำะคำดว่ำจะได้รับจริงเท่ำกับปีที่

ผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 160,000 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำปีทีผ่่ำนมำ เพรำะคำดว่ำจะมีค่ำธรรมเนียม

เพิม่มำกกว่ำปีทีผ่่ำนมำ



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
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ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 400 บำท

ประมำณกำรน้อยกว่ำปีทีผ่่ำนมำ เพรำะคำดว่ำจะได้รับน้อยปีทีผ่่ำน

ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ 150 บำท

ประมำณกำรน้อยกว่ำปีทีผ่่ำนมำ เพรำะคำดว่ำจะได้รับน้อยกว่ำปีที่

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 200,000 บาท

ดอกเบีย้ 200,000 บำท

ประมำณกำรน้อยกว่ำปีทีผ่่ำนมำ เพรำะประมำณกำรใกล้เคียงกับที่

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 250,000 บาท

รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 250,000 บำท

ประมำณกำรเท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ เพรำะคำดว่ำจะได้รับเท่ำกับปีที่

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 1,100 บาท

รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1,100 บำท

ประมำณกำรน้อยกว่ำปีทีผ่่ำนมำเพรำะคำดว่ำจะได้รับน้อยกว่ำปีที่

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 16,969,500 บาท

ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์ 350,000 บำท

ประมำณกำรเท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ เพรำะคำดว่ำจะได้รับใกล้เคียงกับปี

ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 9,000,000 บำท

ประมำณกำรเท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ เพรำะคำดว่ำจะได้รับกำรจัดสรร

ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 2,300,000 บำท

ประมำณกำรน้อยกว่ำปีทีผ่่ำนมำ เพรำะคำดว่ำจะได้รับกำรจัดสรร

ใกล้เคียงกับปีทีผ่่ำนมำ



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

ภำษีธุรกิจเฉพำะ 20,000 บำท
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ประมำณกำรเท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ เพรำะคำดว่ำจะได้รับใกล้เคียงกับปี

ทีผ่่ำนมำ
ภำษีสรรพสำมิต 5,200,000 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำปีทีผ่่ำนมำ เพรำะคำดว่ำจะได้รับกำรจัดสรร

มำกกว่ำปีทีผ่่ำนมำ
ค่ำภำคหลวงแร่ 50,000 บำท

ประมำณกำรเท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ เพรำะคำดว่ำจะได้รับใกล้เคียงกับปี

ทีผ่่ำนมำ
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 45,000 บำท

ประมำณกำรเท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ เพรำะคำดว่ำจะได้รับใกล้เคียงกับปี

ทีผ่่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำย 4,500 บำท

ประมำณกำรน้อยกว่ำปีทีผ่่ำนมำ เพรำะคำดว่ำจะได้รับน้อยกว่ำปีที่

ผ่ำนมำ

ประมำณกำรน้อยกว่ำปีทีผ่่ำนมำ เพรำะคำดว่ำจะได้รับกำรจัดสรร

น้อยกว่ำปีทีผ่่ำนมำ

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 16,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทัว่ไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละภำรกิจ

ถ่ำยโอนเลือกท ำ

16,000,000 บำท



หน้า : 1/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

514,080.00 514,080.00 514,080.00 140,080.00 266.99 % 514,080

42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

-2
2
-

86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

1,368,000.00 1,278,967.00 1,281,600.00 1,368,000.00 0 % 1,368,000

2,052,720.00 1,963,687.00 1,966,320.00 1,678,720.00 2,052,720

2,781,806.00 3,140,368.00 3,807,748.00 4,125,000.00 2.3 % 4,220,000

330,480.00 403,269.00 478,860.00 489,000.00 0 % 489,000

168,000.00 161,000.00 168,000.00 168,000.00 0 % 168,000เงินประจ ำต ำแหนง่

เงินค่าตอบแทนเลขานกุาร/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังำน

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำน

งานบริหารทั่วไป

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

เงินเดือนนำยก/รองนำยก

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหนง่นำยก/รองนำยก

เงินค่ำตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:32

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่
อ ำเภอเมืองยะลำ    จังหวัดยะลำ



หน้า : 2/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

84,000.00 77,000.00 84,000.00 0.00 0 %

1,074,480.00 1,080,870.00 1,175,826.00 1,260,000.00 0.79 %

368,760.00 327,345.00 359,095.00 380,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 84,000.00 0 %

4,807,526.00 5,189,852.00 6,073,529.00 6,534,500.00

6,860,246.00 7,153,539.00 8,039,849.00 8,184,720.00

-2
3
-

4,800.00 0.00 36,350.00 250,000.00 20 %

43,600.00 45,000.00 28,560.00 40,000.00 -25 %

105,000.00 158,400.00 252,200.00 330,000.00 3.03 %

27,400.00 26,100.00 44,500.00 40,000.00 25 %

180,800.00 229,500.00 361,610.00 660,000.00

622,931.00 600,680.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 131,380.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 %

24,900.00 149,780.00 2,900.00 35,000.00 0 %

0.00

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 0.00

รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรับรองและพธิีกำร 35,000.00

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 50,000

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

ค่ำเช่ำบำ้น 340,000.00

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 50,000.00

รวมค่าตอบแทน 720,000.00

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์ก่ 300,000.00

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร 30,000.00

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 6,611,000.00

รวมงบบคุลากร 8,663,720.00

งบด าเนินงาน

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 1,270,000.00

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนกังำนจ้ำง 380,000.00

เงินอื่นๆ 84,000.00

รายจา่ยจริง ประมาณการ

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:32

เงินวิทยฐำนะ 0.00

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 3/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % -2
4
-

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 420,720.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 360,000.00 -100 %

0.00 254,820.00 0.00 0.00 0 %

438,952.00 0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 305,403.00 0.00 0.00 0 %

20,000.00

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250,000.00

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน/กจิกรรมที่ไมเ่ข้ำลักษณะ

หมวดรำยจ่ำยอื่นๆ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำของรำงวัลหรือเงินรำงวัลในกำรจัดงำน

กจิกรรมต่ำงๆ ที่มคีวำมจ ำเปน็และเหมำะสม

รายจา่ยจริง

0.00

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

ไปรำชกำร ค่ำของขวัญ หรือเงินรำงวัล

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

ไปรำชกำร ค่ำของขวัญ หรือเงินรำงวัล

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำ และทศันศึกษำ

ดูงำน

ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:32

ค่ำจ้ำงประเมนิควำมพงึพอใจของประชำชนใน

กำรใหบ้ริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่



หน้า : 4/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 26,000.00 2,400 %

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 -42.86 %

-2
5
-

0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

ยอดตา่ง (%)

โครงกำรอบรม สัมมนำ และทศันศึกษำดูงำนของ

ผู้บริหำรทอ้งถิ่น สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พนกังำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และ

พนกังำนจ้ำง

250,000.00

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไมแ้ละพวง

มาลา ส าหรับพธิีการวันส าคัญต่าง ๆ และตาม

วาระและโอกาสที่จ าเปน็ ฯลฯ

10,000.00

โครงกำรปกปอ้งสถำบนัชำติ ศำสนำ 

พระมหำกษตัริย์
20,000.00

โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ทอ้งถิ่น

ไทย ผ่ำนกำรเล่น ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 0.00

ป ี2564

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล
650,000.00

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไมแ้ละพวง

มาลา ส าหรับพธิีการ วันส าคัญต่าง ๆ และตาม

วาระและโอกาสที่จ าเปน็ ฯลฯ

0.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:32

รายจา่ยจริง ประมาณการ



หน้า : 5/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 %

0.00 0.00 301,350.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

-2
6
-

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 %

161,840.48 79,221.38 97,164.15 100,000.00 -50 %

1,248,623.48 1,389,904.38 978,514.15 1,750,000.00

79,384.00 58,976.00 87,530.00 80,000.00 0 %

19,907.00 19,978.00 22,965.00 30,000.00 0 %

0.00 5,400.00 31,050.00 50,000.00 0 %วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000.00

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนกังำน 80,000.00

วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 30,000.00

โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรมและควำม

โปร่งใสในกำรปฏบิติังำน ของผู้บริหำรทอ้งถิ่น 

สมำชิกสภำ อบต.พนกังำนส่วนต ำบล 

ลูกจ้ำงประจ ำและพนกังำนจ้ำง

0.00

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000.00

รวมค่าใชส้อย 1,375,000.00

โครงการอบรม สัมมนา และทศันศึกษาดูงานของ

ผู้บริหารทอ้งถิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล พนกังานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า

และพนกังานจ้าง

0.00

โครงกำรอบรม สัมมนำ และทศันศึกษำดูงำน

ผู้บริหำรทอ้งถิ่น สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลและพนกังำนส่วนต ำบล
0.00

โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหำร

ทอ้งถิ่น สมำชิกสภำ อบต. พนกังำนส่วนต ำบล 

ลูกจ้ำงประจ ำและพนกังำนจ้ำง

20,000.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:32

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 6/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

230,570.80 194,870.77 200,000.00 0 %

0.00 59,242.00 100,000.00 0 %

40,680.00 49,260.00 50,000.00 0 %

10,000.00 2,800.00 10,000.00 0 %

365,604.80 447,717.77 520,000.00

-2
6
-

165,479.29 166,682.24 289,000.00 38.41 %

4,978.71 4,166.58 6,000.00 -16.67 %

3,388.00 4,361.00 8,000.00 275 %

75,756.00 71,476.00 72,000.00 4.17 %

249,602.00 246,685.82 375,000.00

2,234,611.18 2,034,527.74 2,891,000.00

0.00 0.00 2,000.00 -100 %

3,800.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0.00

0.00 20,000.00 0.00 0 %

15,600.00 0.00 0.00 0 %

จัดซ้ือเกา้อี้พลาสติก

จัดซ้ือเกา้อี้พลาสติก จ านวน 100 ตัว 0.00

จัดซ้ือเกา้อี้ส านกังาน 0.00

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

จัดซ้ือเกำ้อี้ท ำงำน 0.00

จัดซ้ือเกำ้อี้ท ำงำน จ ำนวน  2 ตัว 0.00

รวมงบด าเนินงาน 3,125,000.00

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 30,000.00

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 75,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค 510,000.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟำ้ 400,000.00

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 5,000.00

ยอดตา่ง (%)

วัสดุคอมพวิเตอร์ 50,000.00

วัสดุอื่น 10,000.00

รวมค่าวัสดุ 520,000.00

ป ี2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 200,000.00

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 100,000.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:32

รายจา่ยจริง ประมาณการ



หน้า : 7/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

95,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 72,400.00 72,400.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 13,900.00 0.00 0.00 0 %

5,500.00 0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 %

0.00 0.00 18,000.00 21,000.00 -100 %

-2
8
-

16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 22,200.00 22,500.00 -100 %

0.00 0.00 8,500.00 8,500.00 -100 %

0.00 49,000.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

777,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 5,198.06 6,000.00 -100 %

ครุภณัฑ์กำรเกษตร

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำไดโว่ 0.00

ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

จัดซ้ือกรวยจรำจร 13,000.00

จัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลำง 0.00

จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนชนดิเหล็กพร้อมกระจก 0.00

จัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูำ 0.00

จัดซ้ือถังน้ า แบบพลาสติกพร้อมอปุกรณ์ ขนาด

2,000 ลิตร จ านวน 7 ใบ
0.00

จัดซ้ือตู้เอกสำรแบบบำนเปดิชนดิเหล็ก 0.00

จัดซ้ือโต๊ะขำพบั 0.00

จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน ขนำด 5 ฟตุ จ ำนวน 2 ตัว 0.00

ยอดตา่ง (%)

จัดซ้ือชุดดับเพลิง 25,000.00

จัดซ้ือชุดรับแขกประจ ำหอ้งประชุม อบต. จ ำนวน

 1 ชุด
0.00

จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสำร แบบบำนเปดิชนดิเหล็ก 

จ ำนวน 1 ตู้
0.00

ป ี2564

จัดซ้ือเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 0.00

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ 0.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:32

รายจา่ยจริง ประมาณการ



หน้า : 8/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 %

0.00 21,900.00 23,000.00 23,000.00 -100 %

0.00 0.00 115,000.00 0.00 0 %

0.00 15,600.00 7,900.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 %

-2
9
-

0.00 0.00 23,700.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 %

0.00 0.00 12,500.00 0.00 0 %

0.00 2,000.00 2,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 7,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 73,544.31 0.00 100 %

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ์ 120,000.00

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ จ ำนวน 5 เคร่ือง 0.00

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ 0.00

จัดซ้ืออปุกรณ์อำ่นบตัรแบบอเนกประสงค์ 

(Smart Card Reader) จ ำนวน 10 เคร่ือง
0.00

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ

พร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ ์(lnk Tank Printer) 0.00

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ แบบชนดิเลเซอร์ 

จ ำนวน 3 เคร่ือง
0.00

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ 0.00

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0.00

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ แบบ All in one

 จ ำนวน 5 เคร่ือง
0.00

จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 0.00

ยอดตา่ง (%)

จัดซ้ือสำยดับเพลิง จ ำนวน 1 เส้น 0.00

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

จัดซ้ือกล้องวงจรปดิ 0.00

ป ี2564

ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง

จัดซ้ือชุดดับเพลิง 0.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:32

รายจา่ยจริง ประมาณการ



หน้า : 9/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

21,800.00 936,800.00 348,044.31 286,400.00

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 150,000.00

21,800.00 936,800.00 348,044.31 436,400.00

8,976,756.28 10,324,950.18 10,422,421.05 11,512,120.00

-3
0
-

617,880.00 804,069.00 973,860.00 1,206,620.00 0.69 %

80,640.00 99,264.00 119,500.00 147,000.00 0 %

42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 %

230,400.00 242,640.00 260,280.00 280,080.00 3.17 %

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 %

298,920.00 292,625.00 324,840.00 364,990.00 -1.37 %

79,920.00 64,217.00 60,000.00 60,000.00 0 %

1,379,760.00 1,574,815.00 1,810,480.00 2,130,690.00

1,379,760.00 1,574,815.00 1,810,480.00 2,130,690.00

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,142,960.00

รวมงบบคุลากร 2,142,960.00

เงินเพิ่มต่ำง ๆของลูกจ้ำงประจ ำ 30,000.00

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 360,000.00

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนกังำนจ้ำง 60,000.00

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำน 147,000.00

เงินประจ ำต ำแหนง่ 42,000.00

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 288,960.00

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังำน 1,215,000.00

รวมงบลงทนุ 158,000.00

รวมงานบริหารทั่วไป 11,946,720.00

งานบริหารงานคลงั

ยอดตา่ง (%)

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง

ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง 0.00

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 0.00

ป ี2564

รวมค่าครุภณัฑ์ 158,000.00

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:32

รายจา่ยจริง ประมาณการ



หน้า : 10/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 140,065.00 -7.19 %

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 %

35,000.00 51,000.00 95,983.00 97,000.00 -50.52 %

0.00 19,450.00 30,350.00 33,500.00 -1.49 %

35,000.00 70,450.00 126,333.00 290,565.00

70,840.00 148,930.00 0.00 0.00 0 %

-3
1
-

0.00 0.00 149,930.00 110,000.00 -18.18 %

63,130.00 94,066.00 140,511.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 %

11,990.00 1,800.00 400.00 15,000.00 0 %

145,960.00 244,796.00 290,841.00 245,000.00

19,964.00 50,000.00 44,534.70 30,000.00 -33.33 %

0.00 4,420.00 0.00 0.00 0 %วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 0.00

รวมค่าใชส้อย 225,000.00

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนกังำน 20,000.00

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 120,000.00

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0.00

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 15,000.00

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 0.00

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 90,000.00

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 33,000.00

รวมค่าตอบแทน 231,000.00

ค่าใชส้อย

ยอดตา่ง (%)

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์ก่

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
130,000.00

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร 20,000.00

ค่ำเช่ำบำ้น 48,000.00

ป ี2564

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ



หน้า : 11/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

34,960.00 49,438.00 56,975.00 40,000.00 -25 %

54,924.00 103,858.00 101,509.70 70,000.00

235,884.00 419,104.00 518,683.70 605,565.00

0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 %

-3
2
-

0.00 0.00 5,900.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 %

0.00 0.00 32,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 %

0.00 0.00 23,000.00 0.00 0 %

- จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊คส ำหรับ

ส ำนกังำน จ ำนวน 2 เคร่ือง
0.00

เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ 0.00

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ แบบ All in one

 จ ำนวน 1 เคร่ือง
0.00

ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว

จัดซ้ือผ้ำมำ่นชนดิมำ่นมว้น 0.00

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

จัดซ้ือตู้เอกสำรชนดิบำนเปดิ 0.00

จัดซ้ือตู้เอกสำรชนดิสองบำนปดิ 0.00

จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนขนำด 4.5 ฟตุ 0.00

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

จัดซ้ือเกำ้อี้ท ำงำน 0.00

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์ชนดิเลเซอร์ 7,900.00

ยอดตา่ง (%)

รวมงบด าเนินงาน 506,000.00

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ป ี2564

วัสดุคอมพวิเตอร์ 30,000.00

รวมค่าวัสดุ 50,000.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ



หน้า : 12/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 %

0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 %

0.00 5,200.00 7,900.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 %

0.00 0.00 2,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 %

0.00 5,200.00 98,300.00 106,500.00

-3
3
-

0.00 5,200.00 98,300.00 106,500.00

1,615,644.00 1,999,119.00 2,427,463.70 2,842,755.00

10,592,400.28 12,324,069.18 12,849,884.75 14,354,875.00

รวมงบลงทนุ 7,900.00

รวมงานบริหารงานคลงั 2,656,860.00

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,603,580.00

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ จ ำนวน 1 เคร่ือง 0.00

-จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ จ ำนวน 2 เคร่ือง 0.00

รวมค่าครุภณัฑ์ 7,900.00

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์ชนดิ Dot marix Printer แบบ

แคร่ส้ัน จ ำนวน 1 เคร่ือง
0.00

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ 0.00

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ 0.00

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับประมวลผล 

ชนดิต้ังโต๊ะ
0.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 13/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % -3
4
-

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

โครงกำรปอ้งกนัระงับอคัคีภยัในชุมชนหรือ

โรงเรียน

15,000.00

โครงกำรปอ้งกนัและดูแลควำมปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สินของประชำชน

15,000.00

โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนช่วง

เทศกาล

20,000.00

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. 50,000.00

โครงกำรจัดฝึกอบรมชุดปฏบิติักำรจิตอำสำภยั

พบิติั ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่

0.00

โครงกำรซักซ้อมแผนปอ้งกนัและบรรเทำสำ

ธำรณภยัและประเมนิพื้นที่เส่ียงภยัในชุมชน

10,000.00

ยอดตา่ง (%)

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำ

ป ี2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ



หน้า : 14/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 5,400.00 0.00 0 %

-3
5
-

0.00 0.00 5,400.00 0.00

0.00 0.00 5,400.00 0.00

0.00 0.00 5,400.00 100,000.00

25,200.00 364,200.00 312,600.00 168,000.00 -100 %

25,200.00 364,200.00 312,600.00 168,000.00

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์ก่

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
0.00

รวมค่าตอบแทน 0.00

งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00

รวมงบลงทนุ 0.00

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 125,000.00

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์กำรเกษตร

จัดซ้ือเคร่ืองเดโว ขนำดไมเ่กนิ 1 แรงมำ้ 0.00

รวมค่าใชส้อย 125,000.00

รวมงบด าเนินงาน 125,000.00

งบลงทนุ

โครงกำรใหค้วำมรู้เร่ืองกฎหมำยจรำจรและขับขี่

อย่ำงปลอดภยัในสถำนศึกษำ
15,000.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 15/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

99,905.00 0.00 0.00 0.00 0 %

19,711.00 0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 19,700.00 0.00 0.00 0 %

-3
6
-

0.00 0.00 19,586.30 20,000.00 -100 %

0.00 18,760.00 0.00 0.00 0 %

0.00 2,450.00 1,050.00 10,000.00 -100 %

0.00 35,245.00 15,770.00 50,000.00 -100 %

0.00 0.00 19,584.30 20,000.00 -100 %

โครงกำรปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทำงถนนช่วง

เทศกำล
0.00

โครงกำรฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. 0.00

โครงกำรสร้ำงควำมปลอดภยัและลดพฤติกรรม

เส่ียงต่อกำรเกดิภยัต่ำงๆ
0.00

โครงกำรปอ้งกนัไฟปำ่และหมอกควัน 0.00

โครงกำรปอ้งกนัระงับอคัคีภยัในชุมชนหรือ

โรงเรียน
0.00

โครงกำรปอ้งกนัและดูแลควำมปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สินของประชำชน
0.00

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำ

ค่ำฝึกอบรม /ทบทวน / อปพร. 0.00

โครงกำรกำรปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยัใน

ชุมชน
0.00

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ีงบริกำร 265,000.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 16/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 %

45,475.00 119,616.00 76,155.00 120,000.00

9,960.00 0.00 0.00 0.00 0 %

36,400.00 0.00 0.00 0.00 0 %

46,360.00 0.00 0.00 0.00

117,035.00 483,816.00 388,755.00 288,000.00

-3
7
-

0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 %

0.00 22,000.00 0.00 0.00

0.00 22,000.00 0.00 0.00

117,035.00 505,816.00 388,755.00 288,000.00

117,035.00 505,816.00 394,155.00 388,000.00

265,000.00

0.00

0.00

ค่าวัสดุ

วัสดยุานพาหนะและขนสง่

วัสดเุครื่องแตง่กาย

รวมงบด าเนินงาน

รวมงานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 265,000.00

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 390,000.00

สำยดับเพลิง ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1.5 นิ้ว 0.00

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00

รวมงบลงทนุ 0.00

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง

โครงกำรใหค้วำมรู้เร่ืองกฎหมำยจรำจรและขับขี่

อย่ำงปลอดภยัในสถำนศึกษำ
0.00

รวมค่าใชส้อย 265,000.00

รวมค่าวัสดุ 0.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 17/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00

-3
8
-

0.00 254,391.00 304,279.40 526,955.00 3.04 %

0.00 254,391.00 304,279.40 526,955.00

0.00 254,391.00 304,279.40 526,955.00

1,064,000.00 1,140,000.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 1,104,000.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 -100 %

1,064,000.00 1,140,000.00 1,104,000.00 1,100,000.00

1,064,000.00 1,140,000.00 1,104,000.00 1,100,000.00รวมงบเงินอุดหนุน 1,136,000.00

เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร 1,136,000.00

อำหำรกลำงวัน 0.00

รวมเงินอุดหนุน 1,136,000.00

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร 0.00

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 543,000.00

รวมค่าวัสดุ 543,000.00

รวมงบด าเนินงาน 723,000.00

โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนนุกจิกรรมวันเด็ก

แหง่ชำติ
180,000.00

รวมค่าใชส้อย 180,000.00

ค่าวัสดุ

ยอดตา่ง (%)

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ป ี2564

แผนงานการศึกษา

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ



หน้า : 18/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

1,064,000.00 1,394,391.00 1,408,279.40 1,626,955.00

1,064,000.00 1,394,391.00 1,408,279.40 1,626,955.00

232,680.00 246,840.00 267,180.00 490,240.00 -28.61 %

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100 %

-3
9
-

0.00 0.00 0.00 22,000.00 90.91 %

108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 -100 %

42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 -100 %

412,680.00 426,840.00 447,180.00 692,240.00

412,680.00 426,840.00 447,180.00 692,240.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 220 %

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 20,000.00 150 %

2,500.00 4,800.00 5,600.00 10,000.00 -100 %เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 0.00

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์ก่

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
160,000.00

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร 10,000.00

ค่ำเช่ำบำ้น 50,000.00

รวมงบบคุลากร 452,000.00

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 0.00

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนกังำนจ้ำง 0.00

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 452,000.00

เงินเดือนพนกังำน 350,000.00

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำน 60,000.00

เงินประจ ำต ำแหนง่ 42,000.00

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,859,000.00

รวมแผนงานการศึกษา 1,859,000.00

แผนงานสาธารณสขุ

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 19/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

2,500.00 4,800.00 5,600.00 90,000.00

220,500.00 230,855.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 270,900.00 300,000.00 -0.99 %

0.00 14,150.00 3,600.00 10,000.00 -100 %

293,840.00 0.00 0.00 0.00 0 %

-4
0
-

7,980.00 0.00 15,464.00 30,000.00 0 %

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -20 %

0.00 0.00 17,450.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 %

0.00

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงาน

เกี่ยวกบัการอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

0.00

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

โครงกำรสร้ำงจิตส ำนกึในกำรอนรัุกษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
10,000.00

โครงกำรกำรปอ้งกนัและควบคุมโรคติดต่อ (โรค

พษิสุนขับำ้)
0.00

โครงกำรชุมชนสะอำด ศำสนสถำนสร้ำงสุข 20,000.00

โครงกำรลดโฟม ลดโรค ใหก้บัแกนน ำในชุมชน

และผู้ประกอบกำรในพื้นที่

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 300,000.00

รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรับรองและพธิีกำร 0.00

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

30,000.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 0.00

ยอดตา่ง (%) ป ี2564

เงินช่วยเหลือบตุร 10,000.00

รวมค่าตอบแทน 230,000.00



หน้า : 20/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -14.29 %

0.00 0.00 49,940.00 0.00 0 %

0.00 140,000.00 0.00 0.00 0 %

5,215.00 0.00 950.00 0.00 0 %

527,535.00 385,005.00 388,304.00 425,000.00

-4
1
-

5,636.00 5,538.00 13,577.00 10,000.00 0 %

0.00 0.00 9,920.00 10,000.00 -50 %

0.00 11,550.00 7,409.00 10,000.00 100 %

0.00 0.00 9,150.00 15,000.00 0 %

0.00 0.00 4,890.00 10,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

5,636.00 17,088.00 44,946.00 55,000.00

535,671.00 406,893.00 438,850.00 570,000.00

วัสดุอื่น 10,000.00

รวมค่าวัสดุ 70,000.00

รวมงบด าเนินงาน 690,000.00

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 20,000.00

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 15,000.00

วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000.00

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนกังำน 10,000.00

วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 5,000.00

ส่งเสริมใหป้ระชำชนบริโภคเกลือไอโอดีน 0.00

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00

รวมค่าใชส้อย 390,000.00

โครงกำรสร้ำงสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จำกวัสดุเหลือใช้

เพื่อลดปริมำณขยะ
0.00

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจำกโรคพษิ

สุนขับำ้
30,000.00

โครงกำรใหค้วำมรู้เร่ืองกำรคัดแยกขยะ 0.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 21/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 7,500.00 0.00 0.00 0 %

0.00 7,500.00 0.00 0.00

0.00 7,500.00 0.00 0.00

-4
2
-

0.00 0.00 0.00 140,000.00 0 %

0.00

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 20,000.00 140,000.00

0.00 0.00 20,000.00 140,000.00

948,351.00 841,233.00 906,030.00 1,402,240.00

948,351.00 841,233.00 906,030.00 1,402,240.00รวมแผนงานสาธารณสขุ 1,282,000.00

รวมเงินอุดหนุน 140,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน 140,000.00

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 1,282,000.00

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 140,000.00

เงินอดุหนนุเอกชน

อดุหนนุใหค้ณะกรรมกำรหมู่บำ้นเพื่อด ำนเนนิงำน

โครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข
0.00

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร

จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสำร 0.00

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00

รวมงบลงทนุ 0.00

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 22/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

831,300.00 887,700.00 947,220.00 1,100,000.00 0 %

107,280.00 107,280.00 107,280.00 138,000.00 -20.29 %

4,200.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 %

406,680.00 377,640.00 300,000.00 320,000.00 3.13 %

-4
3
-

153,180.00 125,520.00 78,840.00 80,000.00 0 %

1,540,440.00 1,540,140.00 1,475,340.00 1,680,000.00

1,540,440.00 1,540,140.00 1,475,340.00 1,680,000.00

14,350.00 43,000.00 44,750.00 180,000.00 -16.67 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

50,500.00 78,000.00 87,500.00 120,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 %

0.00 0.00 2,400.00 0.00 0 %

64,850.00 121,000.00 134,650.00 305,000.00

เงินช่วยเหลือบตุร 0.00

รวมค่าตอบแทน 285,000.00

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร 10,000.00

ค่ำเช่ำบำ้น 120,000.00

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 5,000.00

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์ก่ 150,000.00

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนกังำนจ้ำง 80,000.00

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,662,000.00

รวมงบบคุลากร 1,662,000.00

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำน 110,000.00

เงินประจ ำต ำแหนง่ 42,000.00

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 330,000.00

ยอดตา่ง (%)

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังำน 1,100,000.00

ป ี2564

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ



หน้า : 23/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

50,900.00 100,155.27 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 366,652.00 396,000.00 -24.24 %

9,260.00 12,037.00 19,880.00 50,000.00 -20 %

36,390.00 294,755.71 2,722.00 20,000.00 0 %

96,550.00 406,947.98 389,254.00 466,000.00

-4
4
-

18,718.00 16,482.00 46,283.00 30,000.00 -33.33 %

231,804.80 237,264.48 271,505.01 255,000.00 -21.57 %

158,681.68 221,468.70 120,339.00 100,000.00 50 %

25,519.80 89,814.40 0.00 0.00 100 %

8,025.00 0.00 0.00 30,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

35,410.00 91,825.00 61,520.00 50,000.00 -60 %

478,159.28 656,854.58 499,647.01 465,000.00

639,559.28 1,184,802.56 1,023,551.01 1,236,000.00รวมงบด าเนินงาน 1,095,000.00

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 5,000.00

วัสดุคอมพวิเตอร์ 20,000.00

รวมค่าวัสดุ 450,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 20,000.00

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 30,000.00

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000.00

วัสดุส ำนกังำน 20,000.00

วัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 200,000.00

วัสดุกอ่สร้ำง 150,000.00

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000.00

รวมค่าใชส้อย 360,000.00

ค่าวัสดุ

ยอดตา่ง (%)

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 300,000.00

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 40,000.00

ป ี2564

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 0.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ



หน้า : 24/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

-4
5
-

0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 %

0.00 0.00 19,500.00 0.00 0 %

32,900.00 0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 4,000.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 %

จัดซ้ือกล้องถ่ายรูประบบดิจิติล

จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 0.00

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ 0.00

จัดซ้ือเทปวัดระยะทำงสแตนเลส 0.00

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก 0.00

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำไดโว่ 0.00

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำมอเตอร์ไฟฟำ้ สูบน้ ำได้ได้ 

1,500 ลิตรต่อนำท ีจ ำนวน 2 เคร่ือง
0.00

ครุภณัฑ์ส ำรวจ

0.00

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน 0.00

จัดท ำปำ้ยจรำจร 15,000.00

ครุภณัฑ์กำรเกษตร

จัดซ้ือเกำ้อี้ท ำงำน 0.00

จัดซ้ือคีมย้ ำหวัสำยไฟแบบไฮโดรลิก 4,000.00

จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ ำแรงดันสูง 8,500.00

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 25/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

22,000.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 %

6,634.00 0.00 0.00 0.00 0 %

61,534.00 4,000.00 19,500.00 65,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

-4
6
-

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 %

0.00 0.00 287,800.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 1,084,160.00 -9.03 %

0.00 0.00 287,800.00 1,094,160.00

61,534.00 4,000.00 307,300.00 1,159,160.00

2,241,538.28 2,728,942.56 2,806,191.01 4,075,160.00

0.00

รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้ำง

รวมงบลงทนุ 1,023,762.00

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 3,780,762.00

งานไฟฟ้าถนน

986,262.00

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 996,262.00

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (K) 10,000.00

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้(K) 0.00

ค่ำบ ำรุงและรักษำและปรับปรุงที่ดินและ

จัดซ้ือชุดอปุกรณืเคร่ืองมอืช่างครบชุด 0.00

รวมค่าครุภณัฑ์ 27,500.00

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

0.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

จัดซ้ือเคร่ืองมอืช่ำงประปำ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ในการประมวล 

จ านวน 1 เคร่ือง
0.00

ครุภณัฑ์อื่น



หน้า : 26/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

158,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %

337,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %

323,600.00 0.00 0.00 0.00 0 %

-4
7
-

0.00 0.00 0.00 271,900.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 222,500.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 318,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00

โครงกำรกอ่สร้ำงคูระบำยน้ ำ คสล.สำยกลำง

หมู่บำ้น ม.5
480,800.00

โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล.  ซอยบา้นผู้ใหญ่  อี

ยา ม.3
0.00

อาคารตา่ง ๆ

กอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. สายบา้น

ผู้ใหญ่ศิริ (ข้างตาดีกา) หมู่ที่ 1 บา้นปซัีด

กอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. สาย

ช้างเผือก หมู่ที่ 2 บา้นน้ าเย็น

โครงกำรกอ่สร้ำงดำดเรียงหนิใหญ่ยำแนวฝำยกั้น

น้ ำ ม.5
132,800.00

โครงกำรกอ่สร้ำง/ปรับปรุงถนนในชุมชนสำยสระ

น้ ำอำ่วขำวพร้อมกอ่สร้ำงดำดหนิใหญ่เรียงยำแนว

 ม.7

0.00

โครงกำรกอ่สร้ำงคูระบำยน้ ำ คสล.แบบฝำปดิข้ำง

มสัยิด ม.6

งบลงทนุ

0.00

กอ่สร้างบา้นพกัอาศัยผู้ยากไร้เทดิพระเกยีรติพระ

บามสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

0.00

0.00

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 27/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 888,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 372,700.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 224,700.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 117,000.00 -100 %

0.00 0.00 265,500.00 0.00 0 %

-4
8
-

0.00 0.00 0.00 76,200.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 157,500.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 729,000.00 0.00 0.00 0 %

818,600.00 729,000.00 1,153,500.00 1,760,500.00

818,600.00 729,000.00 1,153,500.00 1,760,500.00

เสริมผิวทำงพำรำแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สำย 

ยลงถ. 57-016 หนำ้วัด-ปอเยำะ
0.00

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 2,248,300.00

รวมงบลงทนุ 2,248,300.00

โครงกำรบกุเบกิถนนข้ำงบำ้นนำยวิศิต บำ้นสีคง 

ม.7
554,400.00

โครงกำรบกุเบกิถนนสำยข้ำงกโุบร์ ม.5 0.00

โครงกำรปรับปรุงถนนคสล.สำยปอเยำะ -ลูกำ 

(ตะวันออก) ม.4
564,200.00

โครงกำรกอ่สร้ำงฝำยน้ ำล้น หนำ้วัด ม.1 0.00

โครงกำรกอ่สร้ำงระบบหอถังสูงเกบ็น้ ำ หมู่ที่ 6 0.00

โครงกำรซ่อมแซมฝำยกั้นน้ ำ (โกเล้ง) ม.5 0.00

โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.ซอยช้ำงเผือกต่อจำก

ถนนเดิม ม.2
0.00

โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.ทำงไปกโูบร์ใหม ่ม.4 0.00

โครงกำรกอ่สร้ำงปรับปรุงถนน คสล.สำย

ช้ำงเผือก-ปซัีด ม.2
516,100.00

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายตาดีกา-ปอเนาะ

 หมู่ที่ 1
0.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 28/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 379,542.47 0.00 0 %

0.00 0.00 379,542.47 0.00

0.00 0.00 379,542.47 0.00

-4
9
-

818,600.00 729,000.00 1,533,042.47 1,760,500.00

3,060,133.28 3,457,942.56 4,339,233.48 5,835,660.00

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 %

5,250.00 0.00 0.00 0.00 -100 %

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำ

โครงกำรขับเคล่ือนกำรพฒันำตำมหลักปรัชญำ

เศรษฐกจิพอเพยีง 
0.00

โครงกำรจัดเวทปีระชำคมหมู่บำ้น/ต ำบล 0.00

งานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

0.00

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,348,300.00

รวมแผนงานเคหะและชมุชน 6,129,062.00

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ยอดตา่ง (%)

รวมเงินอุดหนุน 100,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน 100,000.00

เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร

เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร 100,000.00

ขยำยเขตไฟฟำ้ระบบ 3 เฟส หมู่ที่ 4 บำ้นปอเยำะ

  ต ำบลล ำใหม ่ อ ำเภอเมอืงยะลำ  จังหวัดยะลำ

ป ี2564

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ



หน้า : 29/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 %

0.00 0.00 28,150.00 0.00 0 %

-5
0
-

115,910.00 0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

โครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมแก่

เยำวชน เพื่อแกป้ญัหำยำเสพติด
0.00

โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานตามหลัก

ปรัชญา "เศรษฐกจิพอเพยีง"
โครงกำรฝึกอบรมส่ิงประดิษฐ์จำกวัสดุเหลือใช้ 

ใหแ้กเ่ด็กและเยำวชน

โครงกำรพฒันำกลุ่มคนพกิำร ผู้ด้อยโอกำส คนไร้

ที่พึ่ง ด้ำนทกัษะกำรอำ่นอลักรุอำ่นที่ถูกต้อง
10,000.00

โครงกำรฝึกอบรมส่ิงประดิษฐ์จำกวัสดุเหลือใช้

ใหแ้กเ่ด็กและเยำวชน   
0.00

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพด้ำนกำรตัดเย็บ
10,000.00

โครงกำรจัดเวทปีระชำคมหมู่บำ้น/ต ำบล 0.00

โครงกำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำควำมรุนแรงต่อ

เด็กและสตรี
10,000.00

0.00

10,000.00

โครงกำรฝึกอบรมกำรท ำพวงกญุแจของช ำร่วย

ใหแ้กเ่ด็กและเยำวชน   
0.00

โครงกำรฝึกอบรมงำนพบัผ้ำขนหนรููปแบบต่ำงๆ

ใหแ้กเ่ด็กและเยำวชน
0.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 30/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 %

0.00 0.00 241,920.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 %

-5
1
-

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 %
โครงกำรเยี่ยมแมดู่แลลูกตรวจสุขภำพของสตรี

ต้ังครรภแ์ละหลังคลอด   
0.00

โครงกำรเยำวชนต ำบลล ำใหม ่รู้เทำ่ทนัส่ือ ICT 10,000.00

โครงกำรเยี่ยมบำ้นผู้สูงอำยุ 2,000.00

โครงกำรเยี่ยมบำ้นผู้สูงอำยุ 0.00

โครงกำรพฒันำศักยภำพสตรีในต ำบลล ำใหม ่ 0.00

โครงกำรพฒันำสตรีด้ำนทกัษะกำรอำ่นอลักรุอำ่น

ที่ถูกต้อง
10,000.00

โครงกำรพฒันำสตรีด้ำนทกัษะกำรอำ่นอลักรุอำ่น

ที่ถูกต้อง   
0.00

โครงกำรพฒันำผู้สูงอำยุด้ำนทกัษะกำรอำ่นอลักรุ

อำ่นที่ถูกต้อง
10,000.00

โครงกำรพฒันำผู้สูงอำยุด้ำนทกัษะกำรอำ่นอลักรุ

อำ่นที่ถูกต้อง  
0.00

โครงกำรพฒันำศักยภำพกลุ่มสตรี 0.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 31/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 12,000.00 -100 %

31,200.00 39,925.00 0.00 0 %

14,400.00 0.00 0.00 0.00 0 %

8,600.00 0.00 0.00 0.00 0 %

-5
2
-

12,900.00 0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 27,555.00 0.00 0.00 0 %

0.00 38,275.00 19,300.00 0.00 0 %

โครงกำรส่งเสริมและพมันำคนพกิำร/

ผู้ด้อยโอกำส/คนไร้ที่พึ่งในต ำบลล ำใหม่
0.00

โครงกำรส่งเสริมสตรีและครอบครัวในต ำบลล ำใหม่ 0.00

โครงกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงสิทธิของคนพกิำร 

ผู้ด้อยโอกำส คนไร้ที่พึ่งในต ำบลล ำใหม ่  
0.00

โครงกำรส่งเสริมกจิกรรมต่ำง ๆของผู้สูงอำยุ 0.00

โครงกำรส่งเสริมผู้สูงอำยุและสถำบนัครอบครัว 10,000.00

โครงการเวทปีระชาคมหมู่บา้น/ต าบล หมู่ที่     ๑

 - ๗
20,000.00

โครงกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงสิทธิของ คนพกิำร 

ผู้ด้อยโอกำส คนไร้ที่พึ่งในต ำบลล ำใหม่
10,000.00

โครงการส่งเสริมความรู้และทกัษะการอาชีพ

ใหก้บัสตรี หมู่ที่ 1 - 7
0.00

โครงการส่งเสริมความรู้และทกัษะการอาชีพ

ใหก้บัผู้ด้วยโอกาส หมู่ที่ 1 - 7
0.00

โครงการส่งเสริมความรู้และทกัษะการอาชีพ

ใหก้บัผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 - 7
0.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 32/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 %

59,467.00 100,909.00 40,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 %

-5
3
-

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

โครงกำรสตรีกบัวิถีเศรษฐกจิพอเพยีง 10,000.00

โครงกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยและพฒันำศักยภำพ

สภำเด็กและเยำวชนต ำบลล ำใหม่
15,000.00

โครงกำรส่งเสริมอำชีพขนมไทย 7,500.00

โครงกำรส่งเสริมอำชีพขนมไทย 0.00

โครงกำรส่งเสริมอำชีพอำหำรไทย 7,500.00

โครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรแปรรูปกล้วยน้ ำว้ำ 0.00

โครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรฝึกอบรมกำรท ำโมบำย 
0.00

โครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรฝึกอบรมกำรท ำสบู่

จำกน้ ำมนัมะพร้ำวสกดัเย็น  
0.00

โครงกำรส่งเสริมใหค้นพกิำรใช้สิทธิทำงกำรเมอืง 0.00

โครงกำรส่งเสริมอำชีพ 0.00

โครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรท ำส่ิงประดิษฐ์จำก

ไหมพรม
0.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 33/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 %

48,110.00 50,000.00 49,751.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 %

-5
4

-

1,800.00 0.00 0.00 0.00 0 %

266,437.00 247,939.00 419,046.00 504,000.00

266,437.00 247,939.00 419,046.00 504,000.00

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 %
เพื่อจ่ำยอดุหนนุใหแ้กศู่นย์บริกำรและถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรเกษตร
0.00

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุเอกชน 0.00

จัดโครงกำรกฎหมำยนำ่รู้ส ำหรับสตรี  0.00

รวมค่าใชส้อย 152,000.00

รวมงบด าเนินงาน 152,000.00

จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ถึงพษิภยัของยาเสพติด 0.00

โครงกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยและพฒันำศักยภำพ

สภำเด็กและเยำวชนต ำบลล ำใหม ่ 
0.00

โครงกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมผู้ที่จะเข้ำสู่วัย

ผู้สูงอำยุ
0.00

จัดกจิกรรมส่งเสริมกจิกรรมสภำเด็กและเยำวชน 0.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 34/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 %

30,000.00 30,000.00 30,000.00 20,000.00

30,000.00 30,000.00 30,000.00 20,000.00

296,437.00 277,939.00 449,046.00 524,000.00

296,437.00 277,939.00 449,046.00 524,000.00

-5
5
-

230,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 268,250.00 279,949.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 %

การแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด 0.00

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกฬีำต้ำนยำเสพติดเพื่อ

สร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันทใ์นชุมชนต ำบลล ำ

ใหม่

0.00

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงการการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติดเพื่อ สร้าง

ความปรองดองสมานฉันทใ์นชุมชนต าบล  ล าใหม่ 0.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

ยอดตา่ง (%)

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00

รวมงานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 152,000.00

รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 152,000.00

ป ี2564

อดุหนนุใหแ้กศู่นย์บริกำรและถ่ำยทอด 0.00

รวมเงินอุดหนุน 0.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ



หน้า : 35/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 %

230,000.00 268,250.00 279,949.00 280,000.00

-5
6
-

89,610.00 94,955.00 99,950.00 100,000.00 -20 %

89,610.00 94,955.00 99,950.00 100,000.00

319,610.00 363,205.00 379,899.00 380,000.00

319,610.00 363,205.00 379,899.00 380,000.00

105,500.00 215,000.00 291,230.00 0.00 0 %

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรับรองและพธิีกำร 0.00

รวมงบด าเนินงาน 330,000.00

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 330,000.00

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

ค่าวัสดุ

วัสดุกฬีำ 80,000.00

รวมค่าวัสดุ 80,000.00

โครงการจัดการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติดเพื่อ

สร้างความปรองดองสมานฉันทใ์นชุมชนต าบล  

ล าใหม่

250,000.00

โครงกำรจัดส่งนกักฬีำเข้ำแข่งขันกบัหนว่ยงำนอื่น 0.00

รวมค่าใชส้อย 250,000.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 36/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 80,000.00 0.00 0 %

-5
7
-

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

โครงการอนรัุกษแ์ละถ่ายทอดภมูปิญัญาทอ้งถิ่น 0.00

โครงกำรอนรัุกษแ์ละถ่ำยทอดภมูปิญัญำทอ้งถิ่น

ใหแ้กเ่ด็กและเยำวชน
10,000.00

โครงกำรมหกรรมตำดีกำล ำใหมร่วมใจเปน็หนึ่ง

ต้ำนภยัยำเสพติด
0.00

โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนนุกจิกรรมวันเด็ก

แหง่ชำติ
0.00

โครงกำรส่งเสริมสนบัสนนุกำรถือศีลอดในเดือน

รอมฎอน
80,000.00

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรมหกรรมตำดีกำล ำใหม ่รวมใจเปน็หนึ่ง 

ต้ำนภยัยำเสพติด
0.00

โครงกำรมหกรรมตำดีกำล ำใหม ่รวมใจเปน็หนึ่ง

ต้ำนภยัยำเสพติด
50,000.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 37/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 7,450.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

-5
8
-

105,500.00 215,000.00 378,680.00 465,000.00

105,500.00 215,000.00 378,680.00 465,000.00

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 %อดุหนนุใหท้ี่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเมอืงยะลำ 0.00

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร 0.00

โครงกำรอำซูรอสัมพนัธ์ 30,000.00

รวมค่าใชส้อย 220,000.00

รวมงบด าเนินงาน 220,000.00

โครงกำรอนรัุกษแ์ละสืบสำนประเพณีรดน้ ำด ำหวั

ผู้สูงอำยุในวันสงกรำนต์
50,000.00

โครงกำรอนรัุกษแ์ละสืบสำนประเพณีรดน้ ำด ำหวั

ผู้สูงอำยุในวันสงกรำนต์
0.00

โครงกำรอำซูรอสัมพนัธ์ 0.00

-โครงการอนรัุกษแ์ละสืบสานประเพณีรดน้ าด า

หวัผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
0.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 38/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 17,500.00 0.00 0.00 0 %

-5
9

-

0.00 0.00 19,500.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 %

15,000.00 32,500.00 34,500.00 35,000.00

15,000.00 32,500.00 34,500.00 35,000.00

120,500.00 247,500.00 413,180.00 500,000.00

440,110.00 610,705.00 793,079.00 880,000.00

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 255,000.00

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 585,000.00

อดุหนนุใหแ้กช่มรมว่ำวบนิต ำบลล ำใหมต่ำม

โครงกำรส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทอ้งถิ่น
0.00

รวมเงินอุดหนุน 35,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน 35,000.00

อดุหนนุใหท้ี่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเมอืงยะลำ

จัดท ำโครงกำรจัดขบวนแหง่ำนสมโภช

ศำลหลักเมอืง

15,000.00

เงินอดุหนนุเอกชน 0.00

อดุหนนุชมรมว่ำวบนิต ำบลล ำใหม่ 20,000.00

อดุหนนุใหท้ี่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเมอืงยะลำ

จัดท ำโครงกำร จัดขบวนแหง่ำนสมโภช

ศำลหลักเมอืง
0.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 39/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

11,090.00 12,350.00 0.00 20,000.00 0 %

11,090.00 12,350.00 0.00 20,000.00

11,090.00 12,350.00 0.00 20,000.00

45,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %

-6
0
-

45,000.00 0.00 0.00 0.00

45,000.00 0.00 0.00 0.00

56,090.00 12,350.00 0.00 20,000.00

56,090.00 12,350.00 0.00 20,000.00

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -62.5 %

เงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

ค่าวัสดุ

วัสดุกอ่สร้ำง 30,000.00

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 20,000.00

รวมงานสง่เสริมการเกษตร 20,000.00

รวมแผนงานการเกษตร 20,000.00

เงินอุดหนุนสว่นราชการ

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

ค่าวัสดุ

วัสดุกำรเกษตร 20,000.00

รวมค่าวัสดุ 20,000.00

แผนงานการเกษตร

งานสง่เสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 40/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

0.00 0.00 0.00 180,000.00 -83.33 %

0.00 0.00 0.00 260,000.00

0.00 0.00 0.00 260,000.00

0.00 0.00 0.00 260,000.00

0.00 0.00 0.00 260,000.00

-6
1
-

87,024.00 93,219.00 98,233.00 110,000.00 0 %

0.00 0.00 3,894.00 5,000.00 40 %

5,100,200.00 5,540,000.00 5,823,700.00 6,100,100.00 0.25 %

1,112,800.00 1,271,200.00 1,323,200.00 1,507,100.00 0.86 %

0.00 3,500.00 6,000.00 6,000.00 -100 %

840,777.00 531,181.00 215,537.00 665,600.00 -24.19 %

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 0.00

ส ำรองจ่ำย 504,620.00

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 7,000.00

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 6,115,200.00

เบี้ยยังชีพคนพกิำร 1,520,000.00

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 110,000.00

รวมแผนงานการพาณิชย์ 60,000.00

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวมค่าวัสดุ 60,000.00

รวมงบด าเนินงาน 60,000.00

รวมงานกิจการประปา 60,000.00

วัสดุอื่น 30,000.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



หน้า : 41/41

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

113,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 %

0.00 0.00 120,000.00 0.00 0 %

165,674.00 159,014.00 159,064.00 379,920.00 -53.59 %

-6
2

-

7,419,475.00 7,748,114.00 7,749,628.00 8,893,720.00

7,419,475.00 7,748,114.00 7,749,628.00 8,893,720.00

7,419,475.00 7,748,114.00 7,749,628.00 8,893,720.00

7,419,475.00 7,748,114.00 7,749,628.00 8,893,720.00

23,994,031.56 27,172,559.74 28,889,335.63 34,599,450.00

รวมงบกลาง 8,553,158.00

รวมแผนงานงบกลาง 8,553,158.00

รวมทกุแผนงาน 33,633,800.00

เงินสมทบกองทนุบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน

ทอ้งถิ่น (กบท.)
176,338.00

รวมงบกลาง 8,553,158.00

รวมงบกลาง 8,553,158.00

เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภำพ 120,000.00

เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภำพ 0.00

เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภำพ 0.00

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพนั 0.00

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:54:33

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ป ี2564



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

-63-

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร 86,400 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรและทีป่รึกษำของ

ผู้บริหำร อบต.

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษผู้บริหำร “อบต.” และทีป่รึกษำ 

ของผู้บริหำร อบต. 

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำร “อบต.” และที่

ปรึกษำของผู้บริหำร อบต. 

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน/ค่ำตอบแทนผู้บริหำร “อบต” และทีป่รึกษำ

ของผู้บริหำร อบต. 

งบบุคลากร 8,663,720 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,052,720 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 33,633,800 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป 11,946,720 บาท

หน้ำ : 1/37

วันทีพ่ิมพ์ : 31/8/2563  15:57:51

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่

อ ำเภอ เมืองยะลำ   จังหวัดยะลำ



จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,270,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน  9  อัตรำ  

เงินประจ ำต ำแหน่ง 168,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำร 

 จ ำนวน 3 อัตรำให้แก ่พนักงำนส่วนต ำบลทีม่ีสิทธิไ์ด้รับ  

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 489,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอ บแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่เจ้ำหน้ำที ่

ผู้ปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพืน้ทีจ่ังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 12 คน จ ำนวน 360,000.- บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่พิเศษส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก ่พนักงำน

ส่วนต ำบลทีม่ีสิทธิไ์ด้รับ  จ ำนวน 75,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ส ำหรับต ำแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร 

(พ.ต.ก.) ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลทีม่ีสิทธิไ์ด้รับ จ ำนวน  54,000.- 

บำท

เงินเดือนพนักงำน 4,220,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก ่ พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน  12  

อัตรำ 

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก ่ประธำนสภำ รองประธำนสภำ 

สมำชิกสภำ และเลขำนุกำรสภำ อบต. 
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 6,611,000 บาท

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,368,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำเช่ำบ้ำน 340,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน (ค่ำเช่ำซ้ือบ้ำน, ผ่อนช ำระเงินกู้ เพือ่สร้ำง

บ้ำน) ให้แก ่พนักงำนส่วนต ำบล  

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่

พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 300,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก ่

อบต. ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงตำม

ภำรกิจ  พนักงำนจ้ำงทัว่ไป และเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอัน

เป็น ประโยชน์ต่อ อปท. เป็นต้น 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบ

แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่

พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2557

งบด าเนินงาน 3,125,000 บาท

ค่าตอบแทน 720,000 บาท

เงินอื่นๆ 84,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่ปลัด อบต.

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่เจ้ำหน้ำที่

ผู้ปฏิบัติงำนขององค์กรส่วนท้องถิ่น ในพืน้ทีจ่ังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

(พนักงำนจ้ำง) จ ำนวน 9 คน ต้ังจ่ำยไว้ 270,000.- บำท  
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เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 380,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว  พนักงำนจ้ำง  

ต้ังจ่ำยไว ้110,000.- บำท  



จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือจ้ำงแรงงำนบุคคลภำยนอก

และงำนอื่นๆ 

เพือ่จ่ำยเป็น       

 - ค่ำรับรองหรือเล้ียงรับรองของ อปท. แยกเป็น 

  (1) ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะ

  (2) ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น 

 - ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นวันส ำคัญของทำงรำชกำร 

เช่น วันปิยมหำรำช  วันเฉลิมพระชนมพรรษำ เป็นต้น และกิจกรรม

ตำมนโยบำยรัฐบำล/กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

         - ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกับกำรรับรองและพิธีกำร ฯลฯ

 -ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ  และข้อบัญญัติต่ำงๆ

 -ค่ำธรรมเนียม  และค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ

 -ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี ตำมค ำพิพำกษำ

 -ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เช่น จ้ำงเหมำยำม จ้ำงเหมำแม่บ้ำน ท ำควำม

สะอำดถนน จ้ำงเหมำพนักงำนเก็บขยะ ฯลฯ

 -ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ฯลฯ

 -ค่ำจ้ำงท ำเว็บไซด์และเช่ำพืน้ที่

         -ค่ำเบีย้ประกันภัย หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำย

เพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร ฯลฯ

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 35,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 50,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 

และผู้บริหำร อบต. 

ค่าใชส้อย 1,375,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 50,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 250,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับเป็น 

ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบีย้เล้ียง  ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำเช่ำทีพ่ักและ

ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆในกำรเดินทำงไปรำชกำร  หรือไปอบรมสัมมนำของ

พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง คณะผู้บริหำร และสมำชิกสภำ 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติม

จนถึงปัจจุบัน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน/กิจกรรมทีไ่ม่เข้ำลักษณะหมวดรำยจ่ำยอื่นๆ 20,000 บำท-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินรำงวัล ในกำรจัดงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ทีม่ีควำม

จ ำเป็น และควำมเหมำะสม 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   

ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำ และ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิม่เติม

จนถึงปัจจุบัน

ค่ำจ้ำงประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรให้บริกำรของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่

20,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนในกำร

ให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม ่

-หนังสือที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ก.พ.2558 เร่ืองประกำศ 

กจ.กท.และ กอบต.เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

เง่ือนไขและวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่น 

ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ



หน้ำ : 6/37

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 650,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง เลือกต้ังซ่อม สมำชิกสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0818.2/ว4289 ลงวันที่ 22 

กรกฏำคม 2563

ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำ ส ำหรับพิธีกำร

วันส ำคัญต่ำง ๆ และตำมวำระและโอกำสทีจ่ ำเป็น ฯลฯ

10,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำ 

ส ำหรับพิธีกำร วันส ำคัญต่ำงๆ ตำมวำระและโอกำส   ทีจ่ ำเป็น และ

มีควำมส ำคัญ

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  

ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน

และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข

เพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน

โครงกำรปกป้องสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 20,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปกป้องสถำบันชำติ ศำสนำ 

พระมหำกษัตริย ์

(ปรำกฏในหน้ำ 114 ข้อ 5 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ 

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงกำรอบรม สัมมนำ และทัศนศึกษำดูงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น 

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล 

250,000 บำท

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำ และทัศนศึกษำดูงำน ของ

ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำ อบต. และเจ้ำหน้ำที ่

เกี่ยวกับงำนในอ ำนำจหน้ำที ่(ปรำกฏในหน้ำ 113 ข้อ 1 ของ

แผนพัฒนำท้องถิ่น)

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

เดินทำงไปรำชกำร พ.ศ.2555 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำ 

อบต. พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง

20,000 บำท
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-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่

ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำ อบต. พนักงำนส่วนต ำบล 

ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 

(ปรำกฏในหน้ำ 115 ข้อ 9 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมและเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 

และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร

จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เคร่ือง

พิมพ์ดีด เคร่ืองอัดส ำเนำ รถจักรยำนยนต์ เคร่ืองปรับอำกำศ ฯลฯ   

ค่าวัสดุ 520,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 80,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ  เช่น  กระดำษ แฟ้ม 

ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ และเพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำสะอำดเพือ่บริกำร

ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ  เช่น  แปรง ไม้กวำด  สบู่  

ผงซักฟอก  ฯลฯ  

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ยำงรถยนต์ 

แบตเตอร่ี น้ ำกล่ัน ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 200,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเบนซินน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับรถ

รำชกำร  ยำนพำหนะ  เช่น น้ ำมันเคร่ือง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน  
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วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 100,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ำย แผงปิด

ประกำศ ปฏิทิน กระดำษเขียนโปสเตอร์ สี พูก่ัน ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์หมึกพิมพ ์ 

โปรแกรมและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  

วัสดุอื่น 10,000 บำท

-  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ทีไ่ม่เข้ำลักษณะและประเภท

ตำมระเบียบวิธีกำรงบประมำณ  

ค่าสาธารณูปโภค 510,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 400,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำส ำหรับทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล ไฟฟ้ำสำธำรณะ  โรงผลิตน้ ำประปำฯ

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 5,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ส ำหรับทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 30,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรส่ือสำรโทรคมนำคม

ค่ำใช้จ่ำยระบบอินเตอร์เน็ต

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์และค่ำดวงตรำไปรษณีย์

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 75,000 บำท
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งบลงทุน 158,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 158,000 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือชุดดับเพลิง 25,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือชุดดับเพลิงครบชุด   

(เส้ือ กำงเกง หมวก รองเท้ำ ถุงมือ) จ ำนวน 1 ชุด (ปรำกฏในหน้ำ 

131  ข้อ 19  ของบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนำท้องถิ่น)

เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น              ที ่

มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

จัดซ้ือกรวยจรำจร 13,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือกรวยจรำจร ขนำดควำมสูง 70 เซนติเมตร 

จ ำนวน 20 ตัว (ปรำกฏในหน้ำ 131 ข้อ 20 ของบัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนำ  ท้องถิ่น)

-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น                 

ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 120,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมรถยนต์และครุภัณฑ์ต่ำงๆของ

ส ำนักงำน

งานบริหารงานคลัง 2,656,860 บาท

งบบุคลากร 2,142,960 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,142,960 บาท

เงินเดือนพนักงำน 1,215,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก ่พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 4 อัตรำ
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-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่พิเศษส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก ่พนักงำน

ส่วนต ำบลทีม่ีสิทธิไ์ด้รับ  จ ำนวน 27,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่เจ้ำหน้ำที ่

ผู้ปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพืน้ทีจ่ังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 4 คน  จ ำนวน  120,000.- บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำร จ ำนวน 1 อัตรำ ให้แก่

พนักงำนส่วนต ำบลทีม่ีสิทธิไ์ด้รับ    

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 288,960 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 1 อัตรำ
เงินเพิม่ต่ำง ๆของลูกจ้ำงประจ ำ 30,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่เจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏิบัติงำน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพืน้ทีจ่ังหวัดชำยแดนภำคใต้

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 360,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่เจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏิบัติงำน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพืน้ทีจ่ังหวัดชำยแดนภำคใต้

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนจ้ำงภำรกิจ จ ำนวน 2 อัตรำ

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 60,000 บำท
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ค่าตอบแทน 231,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
130,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน ์แก ่

อบต. ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง และผู้

ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 120,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก ่คณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

จ ำนวน 10,000 บำท

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบ

แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่

พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 20,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตินอกเวลำรำชกำรให้แก ่

พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง

ค่ำเช่ำบ้ำน 48,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน (ค่ำเช่ำซ้ือบ้ำน,ผ่อนช ำระเงินกู้เพือ่สร้ำง

บ้ำน) ให้แก ่พนักงำนส่วนต ำบล

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 33,000 บำท
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รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 90,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็น

 -ค่ำถ่ำยเอกสำร

 -ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่ำงๆ

 -ค่ำซักฟอก

 -ค่ำระวำงรถบรรทุก

 -ค่ำธรรมเนียม

 -ค่ำเบีย้ประกันภัย

 -ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี ตำมค ำพิพำกษำ

 -ค่ำธรรมเนียมกรณีถอนคืนกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำม

ประมวลกฏหมำยทีดิ่น กรณีกำรโอนและกำรจ ำนอง 

อสังหำริมทรัพย์ตำมมำตรำกำรสนับสนุนเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ

ตำมหลักเกณฑ์ทีค่ณะรัฐมนตรีก ำหนด ลงวันที่ 26 มีนำคม 2558

 -ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือจ้ำงแรงงำนบุคคลภำยนอกและงำนอื่นๆ ที่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร ฯลฯ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 120,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับเป็น 

ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำยำนพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ักและค่ำใช้จ่ำย

อื่นๆในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำน

ส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง

เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในเดินทำง

ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมจนถึง

ปัจจุบัน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 15,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้

ตำมปกติ เช่น รถยนต์ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัดส ำเนำ 

รถจักรยำนยนต์ เคร่ืองปรับอำกำศ ฯลฯ



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

-75-

หน้ำ : 13/37
วันทีพ่ิมพ์ : 31/8/2563  15:57:51

ค่าวัสดุ 50,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม 

ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก ์หมึกพิมพ ์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับวัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน 7,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 7,900 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ 7,900 บำท

-เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ ำนวน 1 

เคร่ือง จัดซ้ือตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรำกฏใน

หน้ำ 134 ข้อ 32 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น เป็นไปตำมหนังสือกรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น    ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 

มิถุนำยน 2558
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 125,000 บาท

งบด าเนินงาน 125,000 บาท

ค่าใชส้อย 125,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. 50,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. ๑ รุ่น หรือ ฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม ่

ฯลฯ

(ปรำกฎในหน้ำ 118 ข้อ 2 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมและเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 

และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร

จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/

ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภำพันธ ์2563

โครงกำรซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและประเมินพืน้ที่

เส่ียงภัยในชุมชน

10,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัยและประเมินพืน้ทีเ่ส่ียงภัยในชุมชน

(ปรำกฏในหน้ำ 120 ข้อ 10 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมและเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 

และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร

จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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โครงกำรป้องกันระงับอัคคีภัยในชุมชนหรือโรงเรียน 15,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรป้องกันระงับอัคคีภัยในชุมชน หรือ

โรงเรียน  

(ปรำกฏในหน้ำ 119 ข้อ 5 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมและเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 

และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร

จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงกำรป้องกันและดูแลควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 15,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรป้องกันและดูแลควำมปลอดภัย   

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 

(ปรำกฏในหน้ำ 119 ข้อ 7 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมและเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 

และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร

จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำล 20,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน ในช่วง

เทศกำล เช่น เทศกำลปีใหม่  สงกรำนต์ ฯลฯ 

(ปรำกฏในหน้ำ 118 ข้อ 3 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด              ที ่

มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษำยน 2563
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- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรให้ควำมรู้เร่ืองกฎหมำยจรำจรและขับขี่

ปลอดภัยในสถำนศึกษำ(ปรำกฏในหน้ำ 118 ข้อ 4 ของแผนพัฒนำ

ท้องถิ่น)

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมและเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 

และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร

จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 265,000 บาท

งบด าเนินงาน 265,000 บาท

ค่าใชส้อย 265,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ีงบริกำร 265,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก ่อบต.

ให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร). ในสังกัดองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่

แผนงานการศึกษา

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,859,000 บาท

งบด าเนินงาน 723,000 บาท

ค่าใชส้อย 180,000 บาท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชำติ(ปรำกฏในหน้ำ 76  ข้อ 3 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมและเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 

และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร

จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 180,000 บำท
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ค่าวัสดุ 543,000 บาท

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 543,000 บำท

-  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน 2 ภำค

เรียน 260 วัน จ ำนวนนักเรียน 284 คน

(ปรำกฎในหน้ำ 76 ข้อ 1 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว2174 ลง

วันที ่13 เมษำยน 2563

งบเงินอุดหนุน 1,136,000 บาท

เงินอุดหนุน 1,136,000 บาท

-เพือ่จ่ำยอุดหนุนเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน เด็กนักเรียน ให้แก่โรงเรียน

บ้ำนปอเยำะ  จ ำนวน 104 คน  อัตรำคนละ 20 บำท/วัน จ ำนวน 

200 วัน  ต้ังจ่ำยไว ้416,000 บำท

(ปรำกฎในหน้ำ 76 ข้อ ๒ ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-เพือ่จ่ำยอุดหนุนเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน เด็กนักเรียน ให้แก่โรงเรียน

บ้ำนป่ำพ้อ จ ำนวน 79 คน อัตรำคนละ 20 บำท/วัน จ ำนวน 200 

วัน  ต้ังจ่ำยไว ้316,000.- บำท

(ปรำกฎในหน้ำ 76 ข้อ 2 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-เพือ่จ่ำยอุดหนุนเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน เด็กนักเรียนให้แก่โรงเรียน

บ้ำนทุง่คำ จ ำนวน  41  คน อัตรำคนละ 20 บำท/วัน จ ำนวน 200 

วัน  ต้ังจ่ำยไว ้164,000.- บำท

(ปรำกฎในหน้ำ 76 ข้อ 2 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-เพือ่จ่ำยอุดหนุนเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน เด็กนักเรียนให้แก่โรงเรียน

วัดล ำใหม ่ จ ำนวน 60  คน อัตรำคนละ 20 บำท/วัน จ ำนวน 200 

วัน  ต้ังจ่ำยไว ้ 240,000.- บำท

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 2174 ลง

วันที ่13 เมษำยน 2563

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 1,136,000 บำท
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งบบุคลากร 452,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 452,000 บาท

เงินเดือนพนักงำน 350,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก ่พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำ

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 60,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่เจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏิบัติงำน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพืน้ทีจ่ังหวัดชำยแดนภำคใต้

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ผู้บริหำรจ ำนวน 1 อัตรำ ให้แก่

พนักงำนส่วนต ำบลทีม่ีสิทธิไ์ด้รับ

บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำล

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0819.2/ว2826 ลงวันที่ 6 

กุมภำพันธ ์2563

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่อบต.

ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงิน

ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล

ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น      พ.ศ.2557

งบด าเนินงาน 690,000 บาท

ค่าตอบแทน 230,000 บาท

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก ่

พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 160,000
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ค่ำเช่ำบ้ำน 50,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน (ค่ำเช่ำซ้ือบ้ำน,ผ่อนช ำระเงินกู้เพือ่สร้ำง

บ้ำน)ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล

เงินช่วยเหลือบุตร 10,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 

ค่าใชส้อย 390,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 300,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็น

  -ค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ

  -ค่ำเบีย้ประกันต่ำงๆ

  -ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

-เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรกิจกรรมตำมโครงกำรชุมชน

สะอำด ศำสนสถำนสร้ำงสุข (ปรำกฏในหน้ำ 88 ข้อที ่5 ของ

แผนพัฒนำท้องถิ่น)

-พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้ำนเมือง(ฉบับที ่2 พ.ศ.2560)

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 129 ลง

วันที ่14 มกรำคม 2563

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็น 

ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำยำนพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ักและค่ำใช้จ่ำย

อื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำน

ส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 และทีแ่ก้ไข

เพิม่เติมถึงปัจจุบัน

โครงกำรชุมชนสะอำด ศำสนสถำนสร้ำงสุข 20,000 บำท
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โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ 10,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำร

อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (ปรำกฏในหน้ำที ่111 

ข้อ 3  ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/

ว1425 ลงวันที่ 4 เมษำยน 2562

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 30,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระรำชปณิธำนศำสตรำจำรย ์ดร.

สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำช

กุมำรีกรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี (ปรำกฏในหน้ำที ่

89 ข้อ 9 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวัสดิภำพ

สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0819.3/ 

ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภำคม 2563 

ค่าวัสดุ 70,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม 

ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น แปรง ไม้กวำด สบู่ 

ผงซักฟอก ฯลฯ

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 20,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ท ำป้ำยผ้ำ

ประชำสัมพันธ์กำรป้องกันโรคต่ำงๆ และป้ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับ

กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือเวชภัณฑ์ต่ำงๆ เช่น น้ ำยำพ่นหมอกควัน 

ทรำยอะเบท ยำแก้เท้ำเปือ่ยปำกเปือ่ย ทีต่รวจสำรเสพติด    

ยำรักษำโรคต่ำงๆ แจกจ่ำยให้ชำวบ้ำน

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 15,000 บำท
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ทีส่ ำรองข้อมูล

ภำยนอก หมึกพิมพ ์โปรแกรมและอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

วัสดุอื่น 10,000 บำท

-เพือ่ใช้เป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆทีไ่ม่เข้ำลักษณะและประเภทตำม

ระเบียบวิธีกำรงบประมำณ

งบเงินอุดหนุน 140,000 บาท

เงินอุดหนุน 140,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 140,000 บำท

-อุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่บ้ำนละ 20,000 บำท เพือ่

ด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที ่

1-7 (ปรำกฏในหน้ำที ่90 ข้อที ่11 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหำคม 2563

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 3,780,762 บาท

งบบุคลากร 1,662,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,662,000 บาท

เงินเดือนพนักงำน 1,100,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก ่พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 4 อัตรำ

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 110,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่พิเศษส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงำน

ส่วนต ำบลผู้มีสิทธิไ์ด้รับ

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษในกำรปฏิบัติงำนประจ ำส ำนักงำน

ในพืน้ทีพ่ิเศษ ตำมประกำศกระทรวงกำรคลังให้แก่พนักงำนส่วน

ต ำบล

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งสำยผู้บริหำรให้แก่พนักงำนส่วน

ต ำบลทีม่ีสิทธิไ์ด้รับ  จ ำนวน 1 อัตรำ
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-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 3 อัตรำ
เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 80,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่เจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏิบัติงำน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพืน้ทีจ่ังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

(พนักงำนจ้ำง)

งบด าเนินงาน 1,095,000 บาท

ค่าตอบแทน 285,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
150,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก ่ 

อบต. ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง และเป็น

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท.เป็นต้น 

จ ำนวน 100,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก ่คณะกรรมกำรจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 

คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง คณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำง และ

ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงที ่อบต.แต่งต้ัง ซ่ึงมีหน้ำทีต่ำมมำตรฐำน

ก ำหนดต ำแหน่ง จ ำนวน 50,000 บำท

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่

พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่

พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง

ค่ำเช่ำบ้ำน 120,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน (ค่ำเช่ำซ้ือบ้ำน,ผ่อนช ำระเงินกู้ เพือ่สร้ำง

บ้ำน) ให้แก ่พนักงำนส่วนต ำบล
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 5,000 บำท
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รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 300,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนเก็บขยะหรือ

จ้ำงแรงงำนบุคคลภำยนอกและงำนอื่นๆ

 -ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่ำงๆ

 -ค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ

 -ค่ำติดต้ังประปำ ติดต้ังมำตรวัดน้ ำพร้อมอุปกรณ์

 -ค่ำซักฟอก ค่ำระวำงรถบรรทุก ค่ำเบีย้ประกัน

 -ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เช่น ท ำป้ำยโฆษณำ ฯลฯ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 40,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับเป็น ค่ำเบีย้

เล้ียง ค่ำยำนพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ักและค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆในกำรเดินทำง

ไปรำชกำร หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล

เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติม

จนถึงปัจจุบัน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุง ค่ำซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่ำงๆใน

ควำมรับผิดชอบของกองช่ำง เช่น ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ิน

เตอร์ กล้องถ่ำยรูป เคร่ืองปรับอำกำศ และอื่นๆ 

ค่าวัสดุ 450,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม 

ปำกกำ ดินสอ กระดำษไข ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 200,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุทีอ่ยู่ในควำมรับผิดชอบ เช่น 

หลอดไฟ สำยไฟฟ้ำ ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้ำ บัลลำส สตำร์ทเตอร์ วัสดุ

อื่นๆทีเ่ข้ำลักษณะไฟฟ้ำและวิทยุ ฯลฯ
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-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง ในกำรซ่อมแซมบ้ำนช่วยเหลือ

คนยำกจน หรือ ผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติต่ำง  ๆและใช้ใน

กิจกำรของ อบต. เช่น กระเบือ้ง ปูนซีเมนต์ ทรำย หิน ไม ้ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 20,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส ำหรับ

รถรำชกำร ยำนพำหนะ เคร่ืองตัด เคร่ืองตบดิน เช่น น้ ำมันเบนซิน 

น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 30,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือน้ ำยำต่ำงๆและเคมีภัณฑ์ เช่น คลอรีน ก ำมะถัน 

กรดต่ำงๆ ฯลฯ ทีเ่กี่ยวข้องกับกำรผลิตน้ ำประปำและงำนอื่นๆ

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

20,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ต่ำง  ๆของกองช่ำง เช่น ไว

นิล แผ่นป้ำยหรือแผงปิดประกำศ พูก่ันและสี กระดำษโปสเตอร์ ฟิว

เจอร์บอร์ด ฯลฯ

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 5,000 บำท

บำท150,000วัสดุก่อสร้ำง

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี หมึก

พิมพ ์ตลับหมึด โปรแกรมและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำยต่ำง  ๆของกองช่ำง เช่น 

เส้ือกันฝน รองเท้ำกันน้ ำ หมวก ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์
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ค่าครุภัณฑ์ 27,500 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือคีมย้ ำหัวสำยไฟแบบไฮโดรลิก 4,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือคีมย้ ำหัวสำยไฟแบบไฮโดรลิก 

จ ำนวน  1 ตัว จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด (ปรำกฏในหน้ำ 138  ข้อ 

52 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558

จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ ำแรงดันสูง 8,500 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ ำแรงดันสูง จ ำนวน1 ตัว  จัดซ้ือ

ตำมรำคำท้องตลำด

(ปรำกฏในหน้ำ 138 ข้อ 51ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558

จัดท ำป้ำยจรำจร 15,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นจัดท ำป้ำยจรำจร จ ำนวน 5 ป้ำย  จัดท ำตำมรำคำ

ท้องตลำด (ปรำกฏในหน้ำ 138 ข้อ 53 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น               ที ่

มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 996,262 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (K) 10,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (K)
รำยจ่ำยเพือ่บ ำรุงรักษำซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำง 986,262 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงทรัพย์สินต่ำง  ๆในควำมรับผิดชอบของกอง

ช่ำง เช่น ซ่อมแซมถนน,สะพำน ซ่อมแซมอำคำรและอื่นๆทีเ่ข้ำ

ลักษณะซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง 
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งานไฟฟ้าถนน 2,348,300 บาท

งบลงทุน 2,248,300 บาท

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 2,248,300 บาท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรก่อสร้ำงคูระบำยน้ ำ คสล.สำยกลำงหมู่บ้ำน ม.5 480,800 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงคูระบำยน้ ำ คสล.สำยกลำงหมู่บ้ำน กว้ำง 

0.70 ม. ยำว 164 ม. ลึก 0.80 ม.(ตำมรูปแบบรำยกำรทีก่ ำหนด) 

(ปรำกฏในแผนหน้ำ 63ข้อ 52 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

โครงกำรก่อสร้ำงดำดเรียงหินใหญ่ยำแนวฝำยกั้นน้ ำ ม.5 132,800 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงดำดเรียงหินใหญ่ยำแนวฝำยกั้นน้ ำ ม.5 

จ ำนวน 1 จุด(ตำมรูปแบบรำยกำรทีก่ ำหนด) (ปรำกฏในแผนหน้ำ 

62 ข้อ 45 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนน คสล.สำยช้ำงเผือก-ปีซัด ม.2 516,100 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงปรับปรุงถนน คสล.สำยช้ำงเผือก-ปีซัด ม.2 

ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 ม. ยำว 197.00 ม. หนำ 0.15 ม. ไหล่ทำง

ลูกรังข้ำงละ 0-0.40 ม.หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่ำ 788.00 ตร.ม.(ตำม

รูปแบบรำยกำรทีก่ ำหนด) (ปรำกฏในแผนหน้ำ 56 ข้อ 25 ของ

แผนพัฒนำท้องถิ่น)

โครงกำรบุกเบิกถนนข้ำงบ้ำนนำยวิศิต บ้ำนสีคง ม.7 554,400 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบุกเบิกถนนข้ำงบ้ำนนำยวิศิต บ้ำนสีคง ม.7 ผิวทำง

จรำจร กว้ำง 4.00 ม. ยำว 550 ม.พืน้ทำงหินคลุกหนำ 0.15 ม.หรือ

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่ำ 2,200 ตร.ม.พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล.(ตำม

รูปแบบรำยกำรทีก่ ำหนด) (ปรำกฏในแผนหน้ำ 55 ข้อ 22 ของ

แผนพัฒนำท้องถิ่น)

โครงกำรปรับปรุงถนนคสล.สำยปอเยำะ -ลูกำ (ตะวันออก) ม.4 564,200 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนน คสล.สำยปอเยำะ -ลูกำ (ตะวันออก) 

ม.4 ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 ม. ยำว 180.00 ม. หนำ 0.15 ม. ไหล่ทำง

ลูกรังข้ำงละ 0-0.30 ม.หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่ำ 720.00 ตร.ม.(ตำม

รูปแบบรำยกำรทีก่ ำหนด) (ปรำกฏในแผนหน้ำ 56 ข้อ 24 ของ

แผนพัฒนำท้องถิ่น
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เงินอุดหนุน 100,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 100,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำภำยในต ำบลล ำใหม่

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง

วันที ่14 สิงหำคม 2563

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 152,000 บาท

งบด าเนินงาน 152,000 บาท

ค่าใชส้อย 152,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็กและสตรี 10,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อ

เด็กและสตรี  

(ปรำกฏในหน้ำ 92 ข้อ 5 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพือ่

ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2560และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร

แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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โครงกำรฝึกอบรมส่ิงประดิษฐ์จำกวัสดุเหลือใช้ ให้แก่เด็กและเยำวชน 10,000 บำท

 -เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรฝึกอบรมส่ิงประดิษฐ์จำกวัสดุเหลือใช ้

ให้แก่เด็กและเยำวชน (ปรำกฏในหน้ำ 100 ข้อ 5 ของแผนพัฒนำ

ท้องถิ่น)

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพด้ำนกำรตัดเย็บ 10,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรฝึกอบรมอำชีพด้ำนกำรตัดเย็บ(ปรำกฏ

ในหน้ำ 104 ข้อ 20 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงกำรพัฒนำกลุ่มคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส คนไร้ทีพ่ึง่ ด้ำนทักษะกำร 10,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรพัฒนำกลุ่มคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส คนไร้

ทีพ่ึง่ ด้ำนทักษะกำรอ่ำนอัลกรุอ่ำนทีถู่กต้อง

(ปรำกฏในหน้ำ 77 ข้อ 6  ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร

แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรพัฒนำผู้สูงอำยุด้ำนทักษะกำรอ่ำนอัลกรุอ่ำนทีถู่กต้อง 10,000 บำท
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-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรพัฒนำผู้สูงอำยุด้ำนทักษะกำรอ่ำนอัลกรุ

อ่ำนทีถู่กต้อง (ปรำกฏในหน้ำ 77 ข้อ 4 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
โครงกำรพัฒนำสตรีด้ำนทักษะกำรอ่ำนอัลกรุอ่ำนทีถู่กต้อง 10,000 บำท

-เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดโครงกำรพฒันำผู้สูงอำยุด้ำนทกัษะกำรอ่ำนอัลกรุอ่ำนที่

ถูกต้อง (ปรำกฏในหน้ำ 77  ข้อ 5  ของแผนพฒันำทอ้งถิ่น)

-เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557

-เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ด้วยกำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร

จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

โครงกำรเยำวชนต ำบลล ำใหม่ รู้เท่ำทันส่ือ ICT 10,000 บำท

-เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดโครงกำรเยี่ยมบำ้นผู้สูงอำย ุ(ปรำกฏในหน้ำ  95 ข้อ  19  

ของแผนพฒันำทอ้งถิ่น)

-เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ด้วยกำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร

จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

-เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดโครงกำรเยำวชนต ำบล ล ำใหม ่รู้เทำ่ทนัส่ือ ICT  (ปรำกฏ

ในหน้ำ 78 ข้อ 10 ของแผนพฒันำทอ้งถิ่น)

-เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557

-เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ด้วยกำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร

จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

โครงกำรเยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุ 2,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรเวทีประชำคมหมู่บ้ำน/ต ำบล หมู่ที ่๑-๗ 20,000 บำท
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-เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดโครงกำรเวทปีระชำคมหมู่บำ้น/ต ำบล (ปรำกฏในหน้ำ 

121 ข้อ 2 ของแผนพฒันำทอ้งถิ่น)

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 1921 

ลงวนัที่ 16 พฤษภำคม 2562

โครงกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงสิทธิของ คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส คนไร้ทีพ่ึง่ 10,000 บำท
-เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดโครงกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงสิทธขิองคนพกิำร 

ผู้ด้อยโอกำส คนไร้ที่พึ่งในต ำบลล ำใหม ่

(ปรำกฏในหน้ำ  92  ข้อ 7  ของแผนพฒันำทอ้งถิ่น

-เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557

-เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ด้วยกำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร

จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

โครงกำรส่งเสริมผู้สูงอำยุและสถำบันครอบครัว 10,000 บำท

-เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดโครงกำรส่งเสริมอำชีพขนมไทย(ปรำกฏในหน้ำ  105 ข้อ  

21  ของแผนพฒันำทอ้งถิ่น)

-เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557

-เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ด้วยกำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร

จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

-เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดโครงกำรส่งเสริมผู้สูงอำยุและสถำบนัครอบครัว 

(ปรำกฏในหน้ำ  96  ข้อ 21  ของแผนพฒันำทอ้งถิ่น

-เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557

-เปน็ไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ด้วยกำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร

จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

โครงกำรส่งเสริมอำชีพขนมไทย 7,500 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรส่งเสริมอำชีพอำหำรไทย 7,500 บำท
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-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรส่งเสริมอำชีพอำหำรไทย (ปรำกฏใน

หน้ำ 102 ข้อ 14 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น) 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย      ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงกำรสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำศักยภำพ

สภำเด็กและเยำวชนต ำบลล ำใหม่  (ปรำกฏในหน้ำ 95 ข้อ 18 ของ

แผนพัฒนำท้องถิ่น)

-พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ พ.ศ.

2550 และแก้ไขเพิม่เติม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.5/ว4676 ลง

วันที ่21 สิงหำคม 2560

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  (ปรำกฏ

ในหน้ำ 93 ข้อ 11  ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย    ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำศักยภำพสภำเด็กและเยำวชน 15,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 330,000 บาท
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งบด าเนินงาน 330,000 บาท

ค่าใชส้อย 250,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติดเพือ่สร้ำงควำมปรองดอง

สมำนฉันท์ในชุมชนต ำบลล ำใหม่

250,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติดเพือ่สร้ำงควำม

ปรองดองสมำนฉันท์ในชุมชนต ำบลล ำใหม่

(ปรำกฏในหน้ำ 81 ข้อ 8 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าวัสดุ 80,000 บาท

วัสดุกีฬำ 80,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬำ เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ ฯลฯ 

(ปรำกฏในหน้ำ 81 ข้อ 9 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

     



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 255,000 บาท

งบด าเนินงาน 220,000 บาท

ค่าใชส้อย 220,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรมหกรรมตำดีกำล ำใหม่ รวมใจเป็นหนึ่งต้ำนภัยยำเสพติด 50,000 บำท

-เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรมหกรรมตำดีกำล ำใหม ่

รวมใจเป็นหนึ่งต้ำนภัยยำเสพติด 

(ปรำกฏในหน้ำ 82 ข้อ 11 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร

แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 80,000 บำท

-เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรถือศีลอดในเดือน

รอมฎอน  

(ปรำกฏในหน้ำ 79 ข้อ 1 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร

แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงกำรอนุรักษ์และถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยำวชน 10,000 บำท

-เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรอนุรักษ์และถ่ำยทอดภูมิ

ปัญญำท้องถิ่น ให้แก่เด็กและเยำวชน  (ปรำกฏในหน้ำ 84 ข้อ 16 

ของแผนพัฒนำท้องถิ่น) 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร

แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุในวัน 50,000 บำท
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-เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณี

รดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุในวันสงกรำนต์ 

(ปรำกฏในหน้ำ 83 ข้อ 15 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร

แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงกำรอำซูรอสัมพันธ์ 30,000 บำท

-เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำซูรอสัมพันธ ์

(ปรำกฏในหน้ำ 80 ข้อ 4 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร

แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

งบเงินอุดหนุน 35,000 บาท
เงินอุดหนุน 35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนให้ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองยะลำจัดท ำโครงกำรจัดขบวน

แห่งำนสมโภชศำลหลักเมือง

15,000 บำท

- เพือ่จ่ำยอุดหนุนให้ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองยะลำจัดท ำ

โครงกำร จัดขบวนแห่งำนสมโภชศำลหลักเมือง และงำนกำชำด

จังหวัดยะลำ ประจ ำป ี2564 ตำม โครงกำรสนับสนุนกำรอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่นในเขตอ ำเภอเมืองยะลำ 

ประจ ำป ี2564  (ปรำกฏในหน้ำ 79 ข้อ 3 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง

วันที ่14 สิงหำคม 2563



จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
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เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนชมรมว่ำวบินต ำบลล ำใหม่ 20,000 บำท

-เพือ่จ่ำยอุดหนุนให้แก่ชมรมว่ำวบินต ำบลล ำใหม่ตำมโครงกำร 

ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นกิจกรรมกำรประดิษฐ์และ

กำรละเล่นว่ำว (ปรำกฏในหน้ำ 80  ข้อ 6 ของแผนพัฒนำท้องถิ่น)

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง

วันที ่14 ตุลำคม 2563

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 20,000 บาท

งบด าเนินงาน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ 20,000 บาท

วัสดุกำรเกษตร 20,000 บำท

     เพือ่จ่ำยเป็น

-ค่ำพันธุต้์นไม ้ปลูกตกแต่งทีท่ ำกำร อบต.

-ค่ำจัดซ้ือเมล็ดพันธุพ์ืชแจกจ่ำยให้แก่เกษตรกร ปลูกหลังฤดูเก็บ

เกี่ยวข้ำว  เพือ่เพิม่รำยได้  

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา 60,000 บาท

งบด าเนินงาน 60,000 บาท

ค่าวัสดุ 60,000 บาท

วัสดุก่อสร้ำง 30,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์อื่นๆ ในกำรติดต้ังประปำส ำหรับผู้มำขอใช้

น้ ำประปำ และใช้ในกิจกำรของ อบต. เช่น มิเตอร์น้ ำ ฯลฯ

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ก่อสร้ำง ในกำรติดต้ังประปำ ส ำหรับผู้มำขอ

ใช้น้ ำประปำ และใช้ในกิจกำรของ อบต. เช่น ท่อพีวีซี กำวประสำน

ท่อ ข้อต่อ ข้องอ ฯลฯ

วัสดุอื่น 30,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง 8,553,158 บาท

งบกลาง 8,553,158 บาท

งบกลาง 8,553,158 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 110,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงำนจ้ำงในอัตรำ

ร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจ ำปี
เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 6,115,200 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ยังชีพให้กับผู้สูงอำย ุ

ในเขตพืน้ทีต่ ำบลล ำใหม่ จ ำนวน 7 หมู่บ้ำน  

เบีย้ยังชีพคนพิกำร 1,520,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ยังชีพให้กับคนพิกำร 
ส ำรองจ่ำย 504,620 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินส ำรองจ่ำยกรณีฉุกเฉินของ อบต.และส ำรองจ่ำย

กรณีจ ำเป็นเร่งด่วนของ อบต.หรือกรณีมีเหตุกำรณ์ทีไ่ม่คำดคิด

ฉุกเฉินกรณีเกิดสำธำรณภัย เช่น อุทกภัย วำตภัย และภัยพิบัติต่ำงๆ

และส ำรองจ่ำยเพือ่บรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน เป็นต้น

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ 120,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลล ำใหม่ 



จ ำนวน
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เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 176,338 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน

ท้องถิ่น ซ่ึงเป็นสวัสดิกำรของพนักงำนส่วนต ำบล 176,338 บำท ขอ

สมทบจำกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 

503,572.40.- บำท 



แผนงาน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

     เงินสมทบกองทุนหลัก     

     ประกันสุขภาพ
120,000.00

เงินสมทบกองทุน  

ประกันสังคม
110,000.00

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,115,200.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,000.00

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(กบท.)

176,338.00

-1
0
0
-

ส ารองจ่าย 504,620.00

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,520,000.00

เงินค่าตอบแทนประจ า

ต าแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

หน้า : 1/24
วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

พาณชิย์
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

แผนงานสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

งบบุคลากร
เงนิเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

งบกลาง งบกลาง

แผนงานการศึกษา
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย



แผนงาน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

     เงินสมทบกองทุนหลัก     

     ประกันสุขภาพ
120,000.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 110,000.00

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,115,200.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,000.00

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(กบท.)

176,338.00

-1
0
1
-

ส ารองจ่าย 504,620.00

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,520,000.00

เงินค่าตอบแทนประจ า

ต าแหน่งนายก/รองนายก
42,120.00 42,120.00

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,368,000.00 1,368,000.00

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล

86,400.00 86,400.00

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00

หน้า : 2/24
วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

งบบุคลากร
เงนิเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

บรหิารงานทัว่ไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

งบกลาง งบกลาง



แผนงาน

เงนิเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/

รองนายก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 330,000.00

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกกจ้าง

ประจ า

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 110,000.00 60,000.00

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 80,000.00

-1
0
2
-

เงินเดือนพนักงาน 1,100,000.00 350,000.00

เงินอื่นๆ

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000.00

เงินช่วยเหลือบุตร 10,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

150,000.00 160,000.00

ค่าเช่าบ้าน 120,000.00 50,000.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 10,000.00 10,000.00

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 300,000.00 300,000.00

แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

แผนงานสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

งานบุคลากร
เงนิเดือน (ฝ่าย

ประจ า)

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

หน้า : 3/24
วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

พาณชิย์
แผนงานการเกษตร



แผนงาน

เงนิเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/

รองนายก
42,120.00 42,120.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,630,000.00 1,960,000.00

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกกจ้าง

ประจ า
30,000.00 30,000.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 636,000.00 806,000.00

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 440,000.00 520,000.00

-1
0
3
-

เงินเดือนพนักงาน 5,435,000.00 6,885,000.00

เงินอื่นๆ 84,000.00 84,000.00

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 288,960.00 288,960.00

เงินประจ าต าแหน่ง 210,000.00 294,000.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 83,000.00 88,000.00

เงินช่วยเหลือบุตร 10,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

430,000.00 740,000.00

ค่าเช่าบ้าน 388,000.00 558,000.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 50,000.00 70,000.00

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 140,000.00 740,000.00

หน้า : 4/24

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

งานบุคลากร
เงนิเดือน (ฝ่าย

ประจ า)

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

บรหิารงานทัว่ไป
รวม



แผนงาน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ีงบริการ

ค่าจ้างประเมินความพึง       

พอใจของประชาชน ในการ 

ให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลล าใหม่

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/

กิจกรรมที่ไม่เข้าลักษณะหมวด

รายจ่ายอื่นๆ

-1
0
4
-

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ
40,000.00 30,000.00

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/

ทบทวน อปพร.

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล

แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

แผนงานสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ

พิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

งบด าเนินงาน

หน้า : 5/24
วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

พาณชิย์
แผนงานการเกษตร



แผนงาน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ีงบริการ

ค่าจ้างประเมินความพึง       

พอใจของประชาชน ในการ 

ให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลล าใหม่

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/

กิจกรรมที่ไม่เข้าลักษณะหมวด

รายจ่ายอื่นๆ

-1
0
5
-

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ
370,000.00 440,000.00

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/

ทบทวน อปพร.

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ

พิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ

หน้า : 6/24
วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

บรหิารงานทัว่ไป
รวม



แผนงาน

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 

กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 

ส าหรับพิธีการ วันส าคัญต่าง ๆ

 และตามวาระและโอกาสที่

จ าเป็น ฯลฯ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

ต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน

ต าบลล าใหม่

250,000.00

โครงการชุมชนสะอาด ศาสน

สถานสร้างสุข
20,000.00

-1
0
6

-

โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยและ

ประเมินพื้นที่เส่ียงภัยในชุมชน

โครงการปกป้องสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์

โครงการป้องกันระงับอัคคีภัย

ในชุมชนหรือโรงเรียน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย

หน้า : 7/24
วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

พาณชิย์
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

แผนงานสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน



แผนงาน

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 

กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 

ส าหรับพิธีการ วันส าคัญต่าง ๆ

 และตามวาระและโอกาสที่

จ าเป็น ฯลฯ

10,000.00 10,000.00

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

ต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน

ต าบลล าใหม่

250,000.00

โครงการชุมชนสะอาด ศาสน

สถานสร้างสุข
20,000.00

-1
7
5

-

โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยและ

ประเมินพื้นที่เส่ียงภัยในชุมชน

10,000.00 10,000.00

โครงการปกป้องสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์
20,000.00 20,000.00

โครงการป้องกันระงับอัคคีภัย

ในชุมชนหรือโรงเรียน
15,000.00 15,000.00

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย

หน้า : 8/24
วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



แผนงาน

โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและ

สตรี

10,000.00

โครงการป้องกันและดูแล

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน

โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

-1
0
8
-

โครงการฝึกอบรมส่ิงประดิษฐ์

จากวัสดุเหลือใช้ ให้แก่เด็กและ

เยาวชน

10,000.00

โครงการฝึกอบรมอาชีพด้าน

การตัดเย็บ
10,000.00

โครงการพัฒนากลุ่มคนพิการ 

ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ด้าน

ทักษะการอ่านอัลกรุอ่านที่

ถูกต้อง

10,000.00

โครงการพัฒนาผู้สูงอายุด้าน

ทักษะการอ่านอัลกรุอ่านที่

ถูกต้อง 10,000.00

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

หน้า : 9/24
วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

พาณชิย์
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

แผนงานสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน



แผนงาน

 10,000.00

โครงการป้องกันและดูแล

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน

15,000.00 15,000.00

โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
20,000.00 20,000.00

-1
0
9
-

โครงการฝึกอบรมส่ิงประดิษฐ์

จากวัสดุเหลือใช้ ให้แก่เด็กและ

เยาวชน

10,000.00

โครงการฝึกอบรมอาชีพด้าน

การตัดเย็บ
10,000.00

โครงการพัฒนากลุ่มคนพิการ 

ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ด้าน

ทักษะการอ่านอัลกรุอ่านที่

ถูกต้อง

10,000.00

โครงการพัฒนาผู้สูงอายุด้าน

ทักษะการอ่านอัลกรุอ่านที่

ถูกต้อง

10,000.00

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย

หน้า : 10/24
วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



แผนงาน

โครงการพัฒนาสตรีด้านทักษะ

การอ่านอัลกรุอ่านที่ถูกต้อง 10,000.00

โครงการมหกรรมตาดีกาล า

ใหม่ รวมใจเป็นหนึ่งต้านภัยยา

เสพติด
50,000.00

โครงการเยาวชนต าบลล าใหม่ 

รู้เท่าทันส่ือ ICT
10,000.00

-1
1
0
-

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 2,000.00

โครงการเวทีประชาคม

หมู่บ้าน/ต าบล หมู่ที่ ๑-๗
20,000.00

โครงการส่งเสริมการเข้าถึง

สิทธิของ คนพิการ 

ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งใน

ต าบลล าใหม่

10,000.00

โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและ

สถาบันครอบครัว
10,000.00

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 180,000.00

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

หน้า : 11/24
วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

พาณชิย์
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

แผนงานสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน



แผนงาน

โครงการพัฒนาสตรีด้านทักษะ

การอ่านอัลกรุอ่านที่ถูกต้อง 10,000.00

โครงการมหกรรมตาดีกาล า

ใหม่ รวมใจเป็นหนึ่งต้านภัยยา

เสพติด

50,000.00

โครงการเยาวชนต าบลล าใหม่ 

รู้เท่าทันส่ือ ICT
10,000.00

-1
1
1
-

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 2,000.00
 

โครงการเวทีประชาคม

หมู่บ้าน/ต าบล หมู่ที่ ๑-๗
20,000.00

โครงการส่งเสริมการเข้าถึง

สิทธิของ คนพิการ 

ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งใน

ต าบลล าใหม่

10,000.00

โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและ

สถาบันครอบครัว
10,000.00

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 180,000.00

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย

หน้า : 12/24
วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



แผนงาน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
80,000.00

โครงการส่งเสริมอาชีพขนมไทย 7,500.00

โครงการส่งเสริมอาชีพอาหาร

ไทย
7,500.00

-1
1
2
-

โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง
10,000.00

โครงการสร้างจิตส านึก

ในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

10,000.00

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
30,000.00

โครงการเสริมสร้างเครือข่าย

และพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก

และเยาวชนต าบลล าใหม่

15,000.00

โครงการให้ความรู้เร่ือง

กฎหมายจราจรและขับขี่อย่าง

ปลอดภัยในสถานศึกษา

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย

หน้า : 13/24
วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

พาณชิย์
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

แผนงานสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน



แผนงาน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
80,000.00

โครงการส่งเสริมอาชีพขนมไทย 7,500.00

โครงการส่งเสริมอาชีพอาหาร

ไทย
7,500.00

-1
1
3
-

โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง
10,000.00

โครงการสร้างจิตส านึก

ในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

10,000.00

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
30,000.00

โครงการเสริมสร้างเครือข่าย

และพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก

และเยาวชนต าบลล าใหม่

15,000.00

โครงการให้ความรู้เร่ือง

กฎหมายจราจรและขับขี่อย่าง

ปลอดภัยในสถานศึกษา

15,000.00 15,000.00

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย

หน้า : 14/24
วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



แผนงาน

โครงการอนุรักษ์และถ่ายทอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็ก

และเยาวชน

10,000.00

โครงการอนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ

ในวันสงกรานต์

50,000.00

โครงการอบรม สัมมนา 

และทัศนศึกษาดูงานของ

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง

ประจ า และพนักงานจ้าง

-1
1
4
-

โครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม ของผู้บริหารท้องถิ่น

 สมาชิกสภา อบต. พนักงาน

ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 30,000.00

20,000.00

แผนงานสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

หน้า : 15/24
วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

พาณชิย์
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ



แผนงาน

โครงการอนุรักษ์และถ่ายทอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็ก

และเยาวชน

10,000.00

โครงการอนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ

ในวันสงกรานต์

50,000.00

โครงการอบรม สัมมนา 

และทัศนศึกษาดูงานของ

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง

ประจ า และพนักงานจ้าง

250,000.00 250,000.00

-1
1
5
-

โครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม ของผู้บริหารท้องถิ่น

 สมาชิกสภา อบต. พนักงาน

ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง

20,000.00 20,000.00

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 30,000.00

65,000.00 85,000.00

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

หน้า : 16/24
วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



แผนงาน

5,000.00

20,000.00 10,000.00

200,000.00

20,000.00

80,000.00

5,000.00

30,000.00 20,000.00

543,000.00

20,000.00

30,000.00 150,000.00

5,000.00 15,000.00

20,000.00 10,000.00

30,000.00 10,000.00

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

วัสดุกีฬา

หน้า : 17/24
วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

พาณชิย์
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

แผนงานสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

วัสดุส านักงาน

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

วัสดุอื่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

-1
1
6
-

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์



แผนงาน

5,000

50,000 50,000

80,000 110,000

200,000

200,000 220,000

80,000

30,000 35,000

50,000

543,000

20,000

180,000

100,000 120,000

100,000 130,000

10,000 50,000

75,000 75,000

400,000 400,000

30,000 30,000

5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

หน้า : 18/24
วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุกีฬา

ครุภัณฑ์ส านักงาน

-1
1
7
-

วัสดุส านักงาน

วัสดุอื่น

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

วัสดุงานบ้านงานครัว



แผนงาน

จัดซ้ือคีมย้ าหัวสายไฟแบบ

ไฮโดรลิก

4,000.00

จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 5,000.00

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์

จัดซ้ือชุดดับเพลิง

จัดท าป้ายจราจร 15,000.00

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

จัดซ้ือกรวยจราจร

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 

คสล.สายกลางหมู่บ้าน ม.5
480,800.00

โครงการก่อสร้างดาดเรียงหิน

ใหญ่ยาแนวฝายกั้นน้ า ม.5
132,800.00

แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ์

หน้า : 19/24
วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

พาณชิย์
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

แผนงานสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

-118-

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค



แผนงาน

จัดซ้ือคีมย้ าหัวสายไฟแบบ

ไฮโดรลิก

4,000.00

จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 8,500.00

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์  ชนิดเลเซอร์ 7,900.00 7,900.00

จัดซ้ือชุดดับเพลิง 25,000.00 25,000.00

จัดท าป้ายจราจร 15,000.00

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 120,000.00 120,000.00

จัดซ้ือกรวยจราจร 13,000.00 13,000.00

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 

คสล.สายกลางหมู่บ้าน ม.5
480,800.00

โครงการก่อสร้างดาดเรียงหิน

ใหญ่ยาแนวฝายกั้นน้ า ม.5
132,800.00

หน้า : 20/24
วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ์

-118-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค



แผนงาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน

 คสล.สายช้างเผือก-ปีซัด ม.2
516,100.00

โครงการบุกเบิกถนนข้างบ้าน

นายวิศิต บ้านสีคง ม.7
554,400.00

โครงการปรับปรุงถนนคสล.

สายปอเยาะ -ลูกา (ตะวันออก)
564,200.00

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา

ได้ (K)
10,000.00

รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษา

ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
986,262.00

อุดหนุนชมรมว่าวบินต าบลล า

ใหม่
20,000.00

100,000.00 1,136,000.00

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข
140,000.00

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

-120-

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

หน้า : 21/24
วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

พาณชิย์
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

แผนงานสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย



แผนงาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน

 คสล.สายช้างเผือก-ปีซัด ม.2
516,100.00

โครงการบุกเบิกถนนข้างบ้าน

นายวิศิต บ้านสีคง ม.7
554,400.00

โครงการปรับปรุงถนนคสล.

สายปอเยาะ -ลูกา (ตะวันออก)
564,200.00

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา

ได้ (K)
10,000.00

รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษา

ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
986,262.00

อุดหนุนชมรมว่าวบินต าบลล า

ใหม่
20,000.00

1,236,000.00

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข
140,000.00

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

-121-

หน้า : 22/24

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป
รวม



แผนงาน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนให้ที่ท าการปกครอง

อ าเภอเมืองยะลาจัดท า

โครงการจัดขบวนแห่งาน

สมโภชศาลหลักเมือง

15,000.00

8,553,158.00 60,000.00 20,000.00 585,000.00 152,000.00 6,129,062.00 1,282,000.00 1,859,000.00

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

-122-

หน้า : 23/24
วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

พาณชิย์
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

แผนงานสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน



แผนงาน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนให้ที่ท าการปกครอง

อ าเภอเมืองยะลาจัดท า

โครงการจัดขบวนแห่งาน

สมโภชศาลหลักเมือง

15,000.00

-123-

390,000.00 14,603,580.00 33,633,800.00

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

รวม

หน้า : 24/24
วนัที่พิมพ์ : 31/8/2563  16:00:10

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป
รวม




