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1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษ ส าหรับพนักงาน

ค่าตอบแทน 404,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 230,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจา้งตามภารกิจและพนักงาน
งบด าเนินงาน 5,316,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนหรือเงินเดือนที่จา่ยเพิ่มใหก้ับพนักงานจา้งตาม
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 180,000 บาท

ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนทอ้งถิ่นตามกฎหมาย
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 450,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล ส านักปลัด ดังนี้
เงินประจ าต าแหน่ง 90,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือน ใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล ส านักปลัด จ านวน 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 266,070 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,796,070 บาท

เงินเดือนพนักงาน 2,810,000 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 1,194,960 บาท
.ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ 86,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การ

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 บาท
1.เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วน

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท
.เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,040 บาท
1.เพื่อจา่ยเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

งบบคุลากร 5,675,310 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,240 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,309,924 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 10,991,310 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ
อ าเภอ กรงปนิัง   จงัหวัดยะลา
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เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เช่น ไม่กวาด ถ้วย จาน ชาม 

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุส านักงาน เคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษชนิด
วัสดุงานบา้นงานครัว 50,000 บาท

ค่าวัสดุ 600,000 บาท

วัสดุส านักงาน 50,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ รถ

โครงการอบรมศึกษาดูงานประจ าป ี2563 500,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอบรมศึกษาดูงาน 

โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ 30,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการพัฒนาองค์การบริหาร

ค่าใช้จา่ยในการลงทะเบยีนในการอบรมในราชอาณาจกัรและนอก 150,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าลงทะเบยีนและค่าธรรมเนียมของ ของ คณะผู้

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก 150,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร

ค่าใช้จา่ยในการจดัการเลือกต้ังผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามที่ 700,000 บาท
ค่าใช้จา่ยในการจดัการเลือกต้ังผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามที่คณะ

เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยต่างๆ ดังนี้
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000 บาท

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 1,700,000 บาท
ประเภทรายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว ้1,700,000 บาท

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 42,000 บาท
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท

ค่าใช้สอย 3,392,000 บาท

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 80,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล

ค่าเช่าบา้น 84,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็สวัสดิการค่าเช่าบา้นพนักงานส่วนต าบล

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
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พนักงานจา้งตามภารกิจ 2 อัตรา

1เพิ่มพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏบิติังาน
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 400,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนใหแ้ก่ลูกจา้งประจ าส่วนการคลัง 1 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจา้งประจ า 42,360 บาท

ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนทอ้งถิ่นตามกฎหมาย
ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 280,000 บาท

1. เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าตอบแทนพิเศษเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือน ใหแ้ก่ พนักงานส่วนต าบลส่วนการคลัง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 133,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,747,760 บาท

เงินเดือนพนักงาน 750,000 บาท

งานบริหารงานคลัง 2,383,760 บาท

งบบคุลากร 1,747,760 บาท

ค่าใช้จา่ยด าาเนินการส ารวจความพึงพอใจขององค์การบริหาร 20,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งองค์กรที่เปน็กลาง เพื่อด าเนินการส ารวจ

รายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

รายจา่ยอื่น

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 20,000 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 250,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าโทรศัพท์ ส านักงานทกุระบบของ

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าบริการไปรษณีย์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ

ค่าไฟฟ้า 650,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าไฟฟ้า ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเกต แผ่นซีดี ผ้าหมึก
ค่าสาธารณปูโภค 920,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ามันชนิดต่างๆ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บาท

เพื่อจดัซ้ือค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งขององค์การบริหารส่วน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 400,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 บาท
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล คุณลักษณะ

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 1 เคร่ือง 22,000 บาท

งบลงทนุ 22,000 บาท

ค่าครุภณัฑ์ 22,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเกต,

วัสดุงานบา้นงานครัว 50,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เช่น ไม่กวาด ถ้วย จาน ชาม 

วัสดุส านักงาน 50,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าส่ิงของ เคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษชนิดต่าง ๆ

เพื่อจา่ยเปน็ค่าลงทะเบยีนและค่าธรรมเนียมของ พนักงานส่วนต าบล
ค่าวัสดุ 150,000 บาท

1.เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
ค่าใช้จา่ยในการลงทะเบยีนการอบรมในราชอาณาจกัรและนอก 80,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก 100,000 บาท

ประเภทรายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว ้100,000 บาท

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 100,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล
ค่าใช้สอย 280,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็สวัสดิการค่าเช่าบา้นพนักงานส่วนต าบลกองคลัง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 10,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบา้น 84,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (โบนัส )
ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

ค่าตอบแทน 184,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 80,000 บาท

1.เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนพิเศษเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
งบด าเนินงาน 614,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 100,000 บาท
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1เพื่อเบกิจา่ยค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใหก้ับ

เพื่อเบกิจา่ยค่าตอบแทนพนักงานจา้งขององค์การบริหาร
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 160,000 บาท

เพื่อเบกิจา่ยเปน็ค่าวิทยฐานะใหแ้ก่ครูผู้ดูแลเด็ก ขององค์การ
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 650,000 บาท

เงินสวัสดิการส าหรับผู้ปฏบิติังานในเขตพื้นที่พิเศษ
เงินวิทยฐานะ 252,000 บาท

เพื่อเบกิจา่ยเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล กองการศึกษา ศาสนาและ
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 270,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,032,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน 2,700,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 4,872,000 บาท

งบบคุลากร 4,032,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง 200,000 บาท
เพื่อจดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง ใหค้วามช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ

เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในการอบรมความรู้การปอ้งกันภยัพิบติัต่างๆ  
ค่าวัสดุ 200,000 บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในฝึกอบรมทบทวนทกัษะการปฏบิติังาน เช่น ค่า
โครงการอบรมใหค้วามรู้เพิ่มศักยภาพประชาชนในการปอ้งกันภยับติั 30,000 บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในฝึกอบรมทบทวน หรือจดัต้ัง เช่น ค่าวัสดุ
โครงการอบรมกู้ชีพกู้ภยัต าบล ประจ าป ี2563 20,000 บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย ์อปพร.ต าบล ประจ าป ี2563 50,000 บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภยัที่เกิดจาก
โครงการรณรงค์ลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ ประจ าป ี2563 40,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าเคร่ืองแต่งภายและชุดปฏบิติังานใหก้ับชุด อปพร.
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยัและบรรเทาสาธารณภยั ประจ าป ี2563 300,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

โครงการจดัซ้ือวัสดุ ครุภณัฑ์ส าหรับงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 60,000 บาท

งบด าเนินงาน 700,000 บาท

ค่าใช้สอย 500,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 700,000 บาท
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จ านวนโครงการการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจ าป ี2563 33,000 บาท
เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง กิจกรรม

ค่าใช้สอย 2,163,700 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 8,887,174 บาท

งบด าเนินงาน 4,593,374 บาท

ค่าไฟฟ้า 50,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าไฟฟ้า ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเกต แผ่นซีดี ผ่าหมึก
ค่าสาธารณปูโภค 50,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เช่น ไม่กวาด ถ้วย จาน ชาม 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุส านักงาน เคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษชนิด
วัสดุงานบา้นงานครัว 50,000 บาท

ค่าวัสดุ 150,000 บาท

วัสดุส านักงาน 50,000 บาท

ค่าใช้จา่ยในการลงทะเบยีนในการอบรมในราชอาณาจกัรและนอก 100,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าลงทะเบยีนและค่าธรรมเนียมของ พนักงานส่วนต าบล

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก 100,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร

ประเภทรายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว ้100,000 บาท
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 100,000 บาท

เพื่อเบกิจา่ยเงินช่วยเหลือค่าศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล
ค่าใช้สอย 300,000 บาท

เพื่อเบกิจา่ยเปน็เงินค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาใหแ้ก่
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 120,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์ต่อ
ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

ค่าตอบแทน 340,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 200,000 บาท

งบด าเนินงาน 840,000 บาท
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เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการ กิจกรรมอบรมเพิ่มทกัษะ

แผนงานสาธารณสุข

เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการจา้งงานใหเ้ด็กนักเรียน 
โครงการอบรมทกัษะภาษามลาย ู(Bahasa) ประจ าป ี2563 60,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

โครงการจา้งนักเรียนนักศึกษาช่วงปดิภาคเรียน ประจ าป ี2563 100,000 บาท

งบด าเนินงาน 160,000 บาท

ค่าใช้สอย 160,000 บาท

อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหก้ับศูนยพ์ัฒนเด็กเล็ก
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 160,000 บาท

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน(อาย ุ3-5 ป)ี รายละ 300 บาทใหก้ับศูนย์
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 294,000 บาท

อุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอนส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กประจ ามัสยดิ
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาส าหรับศูนย์ 77,800 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์

อุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอนส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กประจ ามัสยดิยา 102,000 บาท

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันใหก้ับโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลสะเอะ 3,820,000 บาท
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ใหก้ับโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลสะเอะ

เงินอุดหนุน 4,293,800 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน 4,293,800 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,429,674 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารเสริม(นม)ใหก้ับโรงเรียนในเขตพื้น

เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการ กิจกรรมอบรมเพิ่มทกัษะการ
ค่าวัสดุ 2,429,674 บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการ กิจกรรมต่างๆ ส าหรับเด็กและ
โครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ ประจ าป ี2563 50,000 บาท

1. ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบา้นดูซงกูจิ
โครงการเสริมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน ประจ าป ี 200,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษาใหก้ับศูนยพ์ัฒนา 1,780,700 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็ก 3 ศูนย์

โครงการจดังานสัปดาหว์ิชาการ ประจ าป ี2563 100,000 บาท
เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการ กิจกรรมจดังานวิชาการ จดั
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เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนใหแ้ก่

ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนทอ้งถิ่นตามกฎหมาย
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 268,000 บาท

1.เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าตอบแทนพิเศษเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือน ใหแ้ก่ พนักงานส่วนต าบลกองช่าง จ านวน 3 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 43,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 888,680 บาท

เงินเดือนพนักงาน 450,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,383,680 บาท

งบบคุลากร 888,680 บาท

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ประจ าป ี2563 130,000 บาท
เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ดอยโอกาส  กิจกรรม

โครงการผู้สูงอายจุติแจม่ใสร่างกายแข็งแรง ประจ าป ี2563 70,000 บาท
เพื่อใช้จา่ยในการฝึกอบรม ส่งเสริมใหผู้้สูงอายรุ่างกายแข็งแรงและ

ค่าใช้สอย 200,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 200,000 บาท

งบด าเนินงาน 200,000 บาท

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบา้ ประจ าป ี2563 30,000 บาท
เพื่อใช้จา่ยในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัข

เพื่อใช้จา่ยในโครงการรณรงค์ปอ้งกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการออกก าลัง เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน 100,000 บาท

เพื่อใช้จา่ยในโครงการรณรงค์ปอ้งกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 
โครงการรณรงค์ปอ้งกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ประจ าป ี2563 50,000 บาท

เพื่อใช้จา่ยในโครงการการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน 
โครงการรณรงค์ปอ้งกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรียน ประจ าป ี2563 30,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจ าป ี2563 50,000 บาท

งบด าเนินงาน 260,000 บาท

ค่าใช้สอย 260,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 260,000 บาท
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รวมงบลงทนุ 460,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเกต,

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 150,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันต่าง ๆ 

วัสดุก่อสร้าง 150,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปนูซีเมนต์ สี จอบ ตะปู

วัสดุงานบา้นงานครัว 50,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าส่ิงของ เคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษชนิดต่าง ๆ

วัสดุส านักงาน 50,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าส่ิงของ เคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษชนิดต่าง ๆ

เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ปฏบิติังาน
ค่าวัสดุ 450,000 บาท

1.เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจกัร
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าลงทะเบยีนและค่าธรรมเนียมของ พนักงานส่วนต าบล
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก 50,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จา่ยค่าทะเบยีนในการอบรมในราชอาณาจกัรและนอก 50,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ รายละเอียดดังนี้

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 200,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล
ค่าใช้สอย 500,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 25,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษ (โบนัส)
ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

ค่าตอบแทน 85,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 50,000 บาท

1.เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนพิเศษเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
งบด าเนินงาน 1,035,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 85,000 บาท
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เพื่อใช้จา่ยในการด าเนินการจดังาน การบริการประชาชนเคลือนที่ 

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม ใหค้วามรู้การฝึกอาชีพ 
โครงการอบต.เคล่ือนที่พบปะประชาชน ประจ าป ี2563 30,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม กิจกรรมต่าง  ใหค้วามรู้และ
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจ าป ี2563 50,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม กิจกรรมต่างๆ  ใหค้วามรู้
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 50,000 บาท

เพื่อใช้จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการประชุมจดัเวทปีระชาคม หมู่บา้น
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีในต าบลสะเอะ ประจ าป ี2563 150,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

โครงการจดัเวทปีระชาคมหมู่บา้นและต าบล ประจ าป ี2563 30,000 บาท

งบด าเนินงาน 560,000 บาท

ค่าใช้สอย 560,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าบริการก าจดัมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบล
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 610,000 บาท

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 250,000 บาท

งบด าเนินงาน 250,000 บาท

ค่าใช้สอย 250,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล 250,000 บาท

ค่าวัสดุ 200,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน 200,000 บาท

งบด าเนินงาน 200,000 บาท

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จา่ยใหแ้ก่เอกชน นิติบคุคลหรือ

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จา่ยใหแ้ก่เอกชนนิติบคุคลหรือ 100,000 บาท

เพื่อจดัซ้ือเต้น พร้อมลูกรอก ขนาด กว้าง 12.00 เมตร ยาว 30.00 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 บาท

ครุภณัฑ์อื่น

โครงการจดัซ้ือเต้น พร้อมลูกรอก ประจ าป ี2563 360,000 บาท

ค่าครุภณัฑ์ 360,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท

เงินอุดหนุน 50,000 บาท

โครงการอบรมสอนระบบกีรออาตี ประจ าป ี2563 150,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในอบรม การสอนอัลกรุอ่านระบบกีรออาตี 

โครงการอบรมส่งเสริมภมูิปญัญาทอ้งถิ่น  ประจ าป ี2563 60,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในอบรม ส่งเสริมภมูิปญัญาทอ้งถิ่น  เช่น 

โครงการส่งเสริมพิธีการทางศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ประจ าป ี 300,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดักิจกรรมงานเข้าสุนัตหมู่ ,กวนซูรอ , งานเมาลิด ,

โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ประจ าป ี2563 200,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในกิจกรรมอบรม พิธีการทางศาสนาในเดือน

ค่าใช้สอย 710,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 760,000 บาท

งบด าเนินงาน 710,000 บาท

โครงการอบรมทกัษะการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อล ประจ าป ี2563 60,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมทกัษะกีฬาวอลเลยบ์อล เช่น 

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 30,000 บาท
เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าตอบแทน

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าป ี2563 200,000 บาท
เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการแข่งขันกีฬาปอ้งกันต้านยาเสพติด 

ค่าใช้สอย 290,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 290,000 บาท

งบด าเนินงาน 290,000 บาท

อุดหนุนใหก้ับที่ท าการปกครองอ าเภอกรองปนิัง ประจ าป ี2563 50,000 บาท
เพื่อใช้จา่ยในกิจกรรมโครงการมหกรรมผลไม้และของดีกรงปนิัง 

เงินอุดหนุน 50,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เพื่อใข้จา่ยค่าใช้จา่ยในอบรม ประชุม สัมมนา การพัฒนา
งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการอบรม จดัท าค่าย ประชุมเสวนา ในการ
โครงการอบรมศักยภาพผู้น าในทอ้งถิ่น ประจ าป ี2563 150,000 บาท

โครงการอบรมปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพติด ประจ าป ี2563 100,000 บาท
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เพื่อเปน็ค่าจา้งเหมาโครงการเสริมผิวลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติ

เพื่อเปน็ค่าจา้งเหมาโครงการบกุเบกิถนนสายตะโละซาบา - ยะลู
โครงการเสริมผิวลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย 453,000 บาท

เพื่อเปน็ค่าจา้งเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
โครงการบกุเบกิถนนสายตะโละซาบา - ยะลูตง หมู่ที่ 1 (บา้นบา 560,000 บาท

เพื่อเปน็ค่าจา้งเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอส
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า อบต. 368,000 บาท

เพื่อเปน็ค่าจา้งเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอส
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายสา 438,000 บาท

เพื่อเปน็ค่าจา้งเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอส
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายปะ 378,000 บาท

เพื่อเปน็ค่าจา้งเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอส
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย 434,000 บาท

เพื่อเปน็ค่าจา้งเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอส
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย 437,000 บาท

เพื่อเปน็ค่าจา้งเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอส
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย 435,000 บาท

เพื่อเปน็ค่าจา้งเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายจา 478,000 บาท

เพื่อเปน็ค่าจา้งเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบู
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะฆาเยาะ หมู่ที่ 6  335,000 บาท

เพื่อเปน็ค่าจา้งเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบเูกะตอแก หมู่ที่ 5 336,000 บาท

เพื่อเปน็ค่าจา้งเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. ทางเข้า
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายดีแยจอนอง หมู่ที่ 4 330,000 บาท

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. ทางเข้าตะโล๊ะมาเงาะ (แบบไม่มีฝา 350,000 บาท

งบลงทนุ 5,432,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,432,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหก้ับ อุดหนุนใหก้ับที่ท าการปกครองอ าเภอกรงปนิัง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 5,432,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนใหก้ับที่ท าการปกครองอ าเภอกรงปนิัง 50,000 บาท
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จ านวนสมทบในการจดัต้ังกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ 150,000 บาท

เพื่อจา่ยในกรณีจ??าเปน็หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
รายจา่ยตามข้อผูกพัน

เพื่อจา่ยเปน็ค่าเบี้ยยงัชีพผู้ปว่ยเอดส์ในต าบลสะเอะ 
ส ารองจา่ย 200,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าเบี้ยยงัชีพผู้พิการในต าบลสะเอะ 
เบี้ยยงัชีพผู้ปว่ยเอดส์ 10,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายใุนต าบลสะเอะ 
เบี้ยยงัชีพคนพิการ 3,000,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินสมทบกองทนุประกันสังคมใหก้ับพนักงานจา้งทั่วไป
เบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ 5,100,000 บาท

งบกลาง 8,810,000 บาท

เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 100,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 8,810,000 บาท

งบกลาง 8,810,000 บาท

โครงการปลูกต้นไม้ดอกและไม้ประดับถนนเฉลิมพระเกียรติ สาย 20,000 บาท
เพื่อจา่ยใช้จา่ยในการจดักิจกรรมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้

โครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ ประจ าป ี2563 50,000 บาท
เพื่อจา่ยใช้จา่ยในการจดักิจกรรมวันเนื่องในโอกาสกาสต่างๆ 

ค่าใช้สอย 70,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปา่ไม้ 70,000 บาท

งบด าเนินงาน 70,000 บาท

โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ประจ าป ี 30,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในกิจกรรมการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชเนื่องจาก

ค่าใช้สอย 30,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 30,000 บาท

งบด าเนินงาน 30,000 บาท

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จา่ยใหแ้ก่เอกชน นิติบคุคลหรือ 100,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้ง ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ใหแ้ก่เอกชน

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จา่ยใหแ้ก่เอกชน นิติบคุคลหรือ
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จ านวนเงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) 250,000 บาท
เพื่อสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อสมทบในการจดัต้ังกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับทอ้งถิ่นหรือ


