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1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษ ส าหรับพนักงาน

ค่าตอบแทน 392,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 230,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจา้งตามภารกิจและพนักงาน
งบด าเนินงาน 6,154,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนหรือเงินเดือนที่จา่ยเพิ่มใหก้ับพนักงานจา้ง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 186,000 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 316,070 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,793,270 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,751,200 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 1,194,960 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนสมาชิกสภาทอ้งถิ่นจ านวน 13 รายดังนี้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ 86,400 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การ

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 บาท
1.เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วน

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

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 บาท
1.เพื่อจา่ยเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

งบบคุลากร 4,672,950 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,680 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,657,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 10,934,450 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ
อ าเภอ กรงปนิัง   จงัหวัดยะลา
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เพื่อจดัซ้ือค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งขององค์การบริหารส่วน

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เช่น ไม่กวาด ถ้วย จาน ชาม 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุส านักงาน เคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษชนิด
วัสดุงานบา้นงานครัว 50,000 บาท

ค่าวัสดุ 770,000 บาท

วัสดุส านักงาน 50,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ 

โครงการอบรมศึกษาดูงาน ประจ าป ี2562 600,000 บาท
เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยโครงการอบรมศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ที่พัก 

โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ 30,000 บาท
เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเปน็

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก 400,000 บาท
1.เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร

ค่าใช้จา่ยในการจดัการเลือกต้ังผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามที่ 700,000 บาท
ค่าใช้จา่ยในการจดัการเลือกต้ังผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามที่

เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยต่างๆ ดังนี้
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000 บาท

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 2,000,000 บาท
ประเภทรายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว ้2,000,000 บาท 

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 42,000 บาท
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

ค่าใช้สอย 3,892,000 บาท

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 80,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล

ค่าเช่าบา้น 72,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็สวัสดิการค่าเช่าบา้นพนักงานส่วนต าบล 

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
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รวมงานบริหารงานคลัง 3,573,400 บาท

ค่าใช้จา่ยด าเนินการส ารวจความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วน 20,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งองค์กรที่เปน็กลาง เพื่อด าเนินการส ารวจ

รายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

รายจา่ยอื่น

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 20,000 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

ซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV จ านวน 1 เคร่ือง 26,500 บาท
มีคุณลักษณะดังนี้

ซ้ือเคร่ืองมิกเซอร์ 12 ชาแนล 1 เคร่ือง 17,000 บาท
เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองมิกเซอร์ 12 ชาแนล จ านวน 1 เคร่ือง เพื่อใช้งาน

เพื่อจดัซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัวๆ ละ 3,000 บาท เพื่อใช้ในการ
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เพื่อจดัซ้ือตู้ไม้บานกระจก จ านวน 1 ตัวๆ ละ 10,000 บาท เพื่อใช้
ซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 2  ตัว 6,000 บาท

เพื่อจดัซ้ือเก้าอี้ประชุม ฟุตเหล็ก  จ านวน 60 ตัว ราคาตัวละ 750 
ซ้ือตู้ไม้บานกระจก  จ านวน 1ตัว 10,000 บาท

เพื่อจดัซ้ือเก้าอี้ท างาน ระดับปฏบิติัการ-ช านาญการ จ านวน 1 ตัว 
ซ้ือเก้าอี้ประชุม ฟุตเหล็ก เบาะหนัง จ านวน 60  ตัว 45,000 บาท

ครุภณัฑ์ส านักงาน

ซ้ือเก้าอี้ท างาน จ านวน 1 ตัว 3,000 บาท

งบลงทนุ 107,500 บาท

ค่าครุภณัฑ์ 107,500 บาท

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 200,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าโทรศัพท์ ส านักงานทกุระบบของ

ค่าไฟฟ้า 900,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าไฟฟ้า ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเกต แผ่นซีดี ผ่าหมึกป
ค่าสาธารณปูโภค 1,100,000 บาท

วัสดุโฆษณาเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ามันชนิดต่างๆ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 450,000 บาท
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1.เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก 180,000 บาท

ประเภทรายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว ้200,000 บาท 

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 200,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล
ค่าใช้สอย 450,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็สวัสดิการค่าเช่าบา้นพนักงานส่วนต าบลกองคลัง 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 20,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบา้น 72,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (โบนัส ) 
ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

ค่าตอบแทน 162,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 50,000 บาท

1.เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนพิเศษเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
งบด าเนินงาน 762,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนใหแ้ก่
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 127,000 บาท

1เพิ่มพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏบิติังาน
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 370,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนใหแ้ก่ลูกจา้งประจ าส่วนการคลัง 1 อัตรา 
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจา้งประจ า 42,360 บาท

ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนทอ้งถิ่นตามกฎหมาย 
ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 250,000 บาท

1. เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าตอบแทนพิเศษเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือน ใหแ้ก่ พนักงานส่วนต าบลส่วนการคลัง 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 91,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,622,400 บาท

เงินเดือนพนักงาน 700,000 บาท

งบบคุลากร 1,622,400 บาท
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,682,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 4,502,000 บาท

งบบคุลากร 3,682,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง 200,000 บาท
เพื่อจดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง ใหค้วามช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ

เพื่อจา่ยเปน็ฝึกอบรมทบทวนหรือจดัต้ัง เช่น ค่าวัสดุต่าง ๆ 
ค่าวัสดุ 200,000 บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย ์อปพร. ต าบล 100,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภยัที่เกิดจากอัคคีภยั
โครงการรณรงค์ลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ 40,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าเคร่ืองแต่งกายและชุดปฏบิติังานใหก้ับชุด อปพร. 
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยัและบรรเทาสาธารณภยั 300,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

โครงการจดัซ้ือวัสดุ ครุภณัฑ์ส าหรับงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 60,000 บาท

งบด าเนินงาน 700,000 บาท

ค่าใช้สอย 500,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 700,000 บาท

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ซ้์อรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 1,189,000 บาท

งบลงทนุ 1,189,000 บาท

ค่าครุภณัฑ์ 1,189,000 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 

เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยโครงการจดัท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพยสิ์น
ค่าวัสดุ 150,000 บาท

โครงการจดัท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพยสิ์นขององค์การบริหาร 70,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เช่น ไม่กวาด ถ้วย จาน ชาม 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บาท

วัสดุส านักงาน
วัสดุงานบา้นงานครัว 50,000 บาท

ค่าวัสดุ 150,000 บาท

วัสดุส านักงาน 50,000 บาท

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก 200,000 บาท
1.เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร

ประเภทรายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว ้100,000 บาท 
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 100,000 บาท

เพื่อเบกิจา่ยเงินช่วยเหลือค่าศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงานสาวนต าบล
ค่าใช้สอย 300,000 บาท

เพื่อเบกิจา่ยเปน็เงินค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาใหแ้ก่
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 100,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์ต่อ
ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

ค่าตอบแทน 320,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 200,000 บาท

1เพื่อเบกิจา่ยค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใหก้ับ
งบด าเนินงาน 820,000 บาท

เพื่อเบกิจา่ยค่าตอบแทนพนักงานจา้งขององค์การบริหาร
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 160,000 บาท

เพื่อเบกิจา่ยเปน็ค่าวิทยฐานะใหแ้ก่ครูผู้ดูแลเด็ก ขององค์การ
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 600,000 บาท

ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนทอ้งถิ่นตามกฎหมาย
เงินวิทยฐานะ 210,000 บาท

เงินสวัสดิการส าหรับผู้ปฏบิติังานในเขตพื้นที่พิเศษ 
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เพื่้อเบกิจา่ยเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล กองการศึกษา ศาสนา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 270,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน 2,400,000 บาท
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อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหก้ับศูนยพ์ัฒนเด็กเล็ก

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน(อาย ุ3-5 ป)ี รายละ 300 บาทใหก้ับศูนย์
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 392,000 บาท

อุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอนส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กประจ ามัสยดิ
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาส าหรับศูนย์ 94,750 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์

อุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอนส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กประจ ามัสยดิยา 136,000 บาท

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันใหก้ับโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลสะเอะ 3,960,000 บาท
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ใหก้ับโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลสะเอะ 

เงินอุดหนุน 4,582,750 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน 4,582,750 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,471,200 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารเสริม(นม)ใหก้ับโรงเรียนในเขตพื้น

เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ
ค่าวัสดุ 2,471,200 บาท

เพื่อจา่ยในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
โครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ 50,000 บาท

3. ศูนยเ์ด็กเล็กมัสยดิอัลมูบาร็อก
โครงการเสริมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน 150,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษาใหก้ับศูนยพ์ัฒนา 1,587,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็ก 3 ศูนย ์

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 33,000 บาท
เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยกิจกรรม เช่นค่าศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่

โครงการจดังานสัปดาหว์ิชาการ ประจ าป ี2562 100,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยกิจกรรม เช่น ค่าวิทยากรจดัอบรมผู้สอน 

ค่าใช้สอย 1,920,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 8,973,950 บาท

งบด าเนินงาน 4,391,200 บาท

ค่าไฟฟ้า 50,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าไฟฟ้า ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร

ค่าสาธารณปูโภค 50,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 50,000 บาท
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส

โครงการผู้สูงอายจุติแจม่ใสร่างกายแข็งแรง 70,000 บาท
เพื่อใช้จา่ยในการฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าใช้สอย 120,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 120,000 บาท

งบด าเนินงาน 120,000 บาท

โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวโครงการพระราชด าหริ 120,000 บาท
เพื่ออุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวโครงการพระราชด าหริ 

เงินอุดหนุน 120,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์

เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค
งบเงินอุดหนุน 120,000 บาท

เพื่อใช้จา่ยในโครงการรณรงค์ปอ้งกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบา้ 30,000 บาท

เพื่อใช้จา่ยในโครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน เช่น ค่า
โครงการรณรงค์ปอ้งกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจ าป ี2562 50,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจ าป ี2562 100,000 บาท

งบด าเนินงาน 180,000 บาท

ค่าใช้สอย 180,000 บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการอบรมทกัษะภาษามลายู 
แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 300,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งใหก้ับนักเรียนนักศึกษาในช่วงปดิภาคเรียน 
โครงการอบรมทกัษะภาษามลาย ู(Bahasa) 60,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

โครงการจา้งนักเรียนนักศึกษาช่วงปดิภาคเรียน 100,000 บาท

งบด าเนินงาน 160,000 บาท

ค่าใช้สอย 160,000 บาท

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 160,000 บาท
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จ านวนวัสดุก่อสร้าง 150,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปนูซีเมนต์ สี จอบ ตะป ู

วัสดุงานบา้นงานครัว 50,000 บาท
วัสดุงานบา้นงานครัว

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

เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ปฏบิติังาน
ค่าวัสดุ 610,000 บาท

1.เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจกัร
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก 60,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ รายละเอียดดังนี้

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 100,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
ค่าใช้สอย 460,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษ (โบนัส) 
ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

ค่าตอบแทน 55,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 50,000 บาท

1.เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนพิเศษเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
งบด าเนินงาน 1,125,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนใหแ้ก่
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 85,000 บาท

1.เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าตอบแทนพิเศษเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 260,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือน ใหแ้ก่ พนักงานส่วนต าบลกองช่าง จ านวน 3 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 60,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 655,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน 250,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,780,000 บาท

งบบคุลากร 655,000 บาท
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เพื่อใช้จา่ยในการฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 

เพื่อใช้จา่ยในการฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีในต าบล 160,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุต่าง ๆ 
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน 100,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าฝึกอบรม เช่น วัสดุต่าง ๆ ค่าตอบแทนวิทยากร 
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 50,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการประชุม สัมมนาในการก าหนดการ
โครงการปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพติด 100,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุในการจดัโครงการด าเนินการในการจดังาน 
โครงการจดัเวทปีระชาคมหมู่บา้น 30,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต.เคล่ือนที่ 50,000 บาท

งบด าเนินงาน 640,000 บาท

ค่าใช้สอย 640,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าบริการก าจดัมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบล
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 690,000 บาท

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 300,000 บาท

งบด าเนินงาน 300,000 บาท

ค่าใช้สอย 300,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล 300,000 บาท

ค่าวัสดุ 200,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน 200,000 บาท

งบด าเนินงาน 200,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเกต, 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ปา้ยประกาศ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 300,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันต่าง ๆ 



หน้า : 1/1
วนัที่พิมพ์ : 9/7/2563  12:18:41

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท

เงินอุดหนุน 50,000 บาท

โครงการอบรมการสอนระบบกีรออาตี 150,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยกิจกรรมในอบรม เช่น ค่าวิทยากร 

โครงการอบรมการส่งเสริมภมูิปญัญาทอ้งถิ่น 60,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยกิจกรรมในอบรม เช่น ค่าวิทยากร 

โครงการส่งเสริมพิธีการทางศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 300,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดักิจกรรม ค่าวัสดุ ส่ิงของและเคร่ืองอุปโภคบริโภค

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ประจ าป ี2562 300,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็จดักิจกรรมอบรบ  ค่าวัสดุ ส่ิงของและเคร่ืองอุปโภค

ค่าใช้สอย 810,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 860,000 บาท

งบด าเนินงาน 810,000 บาท

โครงการอบรมเสริมทกัษะการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อล 60,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุกีฬาวอลเลยบ์อล เช่นค่าวิทยากร  ค่าอาหาร

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 100,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่างๆ ในการจดัการแข่งขันกีฬา เช่น 

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 200,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการจดัการแข่งขันกีฬา เช่น 

ค่าใช้สอย 360,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 360,000 บาท

งบด าเนินงาน 360,000 บาท

อุดหนุนใหก้ับที่ท าการปกครองอ าเภอกรงปนิัง 50,000 บาท
เพื่อใช้จา่ยในกิจกรรมโครงการมหกรรมของดีกรงปนิัง

เงินอุดหนุน 50,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการอบรม เช่น ค่าลงทะเบยีน อาหาร 
งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้น าในทอ้งถิ่น 150,000 บาท
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เพื่อเปน็ค่าจา้งโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างมัสยดิ

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จา่ยใหแ้ก่เอกชน นิติบคุคลหรือ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างมัสยดิตะโล๊ะสโตร์  หมู่ที่ 6 ต าบล 300,000 บาท

เพื่อเปน็ค่าจา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบเูกะดาตู 350,000 บาท
เพื่อเปน็ค่าจา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบเูกะดาตู 

โครงการวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดินหลังทอ่สาย 250,000 บาท
เพื่อเปน็ค่าจา้งโครงการวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายตะโล๊ะรีบ ูหมู่ที่ 1 1,547,000 บาท
เพื่อเปน็ค่าจา้งโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงพยบ่าลส่งเสริม 600,000 บาท
เพื่อเปน็ค่าจา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบเูกะกีรา  หมู่ที่ 4  600,000 บาท
เพื่อเปน็ค่าจา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบเูกะกี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะโล๊ะโตะโพร์ หมู่ที่ 2  600,000 บาท
เพื่อเปน็ค่าจา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอแกนารา หมู่ที่ 5 300,000 บาท
เพื่อเปน็ค่าจา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอแก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาเราะบายะ หมู่ที่ 6 300,000 บาท
เพื่อเปน็ค่าจา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาเราะบา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาเราะนือรง หมู่ที่ 5  300,000 บาท
เพื่อเปน็ค่าจา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบา้นดูซงกูจิ 831,000 บาท
เพื่อเปน็ค่าจา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์

เพื่อเปน็ค่าจา้งโครงการถมดินที่สาธารณะประโยชน ์ หมู่ที ่2 ต าบล
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ค่าถมดิน

โครงการถมดินที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2  ต าบลสะเอะ 422,000 บาท

งบลงทนุ 6,450,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,450,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหก้ับ ที่ท าการปกครองอ าเภอกรงปนิังเพื่อใช้จา่ยใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 6,450,000 บาท

อุดหนุนใหก้ับที่ท าการปกครองอ าเภอกรงปนิัง 50,000 บาท
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จ านวนเงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) 220,000 บาท
เพื่อสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น

สมทบในการจดัต้ังกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ 150,000 บาท
เพื่อสมทบในการจดัต้ังกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับทอ้งถิ่น

เพื่อจา่ยในกรณีจ าเปน็หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
รายจา่ยตามข้อผูกพัน

เพื่อจา่ยเปน็ค่าเบี้ยยงัชีพผู้ปว่ยเอดส์ในต าบลสะเอะ ปรากฏใน
ส ารองจา่ย 200,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าเบี้ยยงัชีพผู้พิการในต าบลสะเอะ (ปรากฏใน
เบี้ยยงัชีพผู้ปว่ยเอดส์ 10,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายใุนต าบลสะเอะ (ปรากฏใน
เบี้ยยงัชีพคนพิการ 1,843,200 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินสมทบกองทนุประกันสังคมใหก้ับพนักงานจา้งทั่วไป
เบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ 4,110,000 บาท

งบกลาง 6,633,200 บาท

เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 100,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 6,633,200 บาท

งบกลาง 6,633,200 บาท

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียติรเนื่องในวโรกาสต่างๆ 50,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดักิจกรรมวันเนื่องในวโรกาสต่างๆ 

ค่าใช้สอย 50,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปา่ไม้ 50,000 บาท

งบด าเนินงาน 50,000 บาท

โครงการศูนยก์ารเรียนรู้การเกษตรพอเพียง 50,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดักิจกรรมอบรม เช่นค่าอาหาร 

ค่าใช้สอย 50,000 บาท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 50,000 บาท

งบด าเนินงาน 50,000 บาท

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จา่ยใหแ้ก่เอกชน นิติบคุคลหรือ 50,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้ง ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ใหแ้ก่เอกชน 


