
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

150,000

เงินช่วยพิเศษ 80,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 60,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 150,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 10,426,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

228,000

สํารองจ่าย 2,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,697,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 369,840 446,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 60,720 240,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 145,020 256,920

เงินเดือนพนักงาน 693,900 2,214,120

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

150,000

เงินช่วยพิเศษ 80,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 60,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 150,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 10,426,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

228,000

สํารองจ่าย 2,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,697,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,232,000 2,232,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,140 42,140

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,194,560 3,010,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 614,520 915,240

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 559,800 961,740

เงินเดือนพนักงาน 5,461,320 8,369,340

เงินประจําตําแหน่ง 246,000 330,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 75,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

120,000 200,000

ค่าเช่าบ้าน 84,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 60,000 60,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน
ประเทศและต่าง
ประเทศ

100,000

- โครงการกองทุน
เศรษฐกิจกรณ๊กลุ่ม
อาชีพผิดนัดไม่ชําระ
หนีตามสัญญา

100,000

- โครงการจัดเวที
ประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาสีปีและ
แผนชุมชน

15,000

- โครงการแปรรูป
มังคุดกวน 20,000

- โครงการผู้ป่วยใน
พระราชานุเคราะห์ของ
พระบรมวงศานุวงค์
และผู้ด้อยโอกาส

30,000

- โครงการฝึกอบรม
เพิมทักษะการทําขนม
พืนบ้าน (สตรีบ้านดาลู 
ต่อยอด) หมู่ที 9

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 145,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

630,000 950,000

ค่าเช่าบ้าน 210,000 294,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล 30,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,466,000 1,586,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 60,000 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน
ประเทศและต่าง
ประเทศ

100,000

- โครงการกองทุน
เศรษฐกิจกรณ๊กลุ่ม
อาชีพผิดนัดไม่ชําระ
หนีตามสัญญา

100,000

- โครงการจัดเวที
ประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาสีปีและ
แผนชุมชน

15,000

- โครงการแปรรูป
มังคุดกวน 20,000

- โครงการผู้ป่วยใน
พระราชานุเคราะห์ของ
พระบรมวงศานุวงค์
และผู้ด้อยโอกาส

30,000

- โครงการฝึกอบรม
เพิมทักษะการทําขนม
พืนบ้าน (สตรีบ้านดาลู 
ต่อยอด) หมู่ที 9

40,000

วันทีพิมพ์ : 6/10/2560  10:08:30 หน้า : 4/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการฟืนฟูนาร้าง 250,000

- โครงการร่วม
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 10,000

- โครงการศึกษาดู
งานกลุ่มเยาวชน กลุ่ม
สตรี หมู่ที 9 บ้านจือแร

460,000

- โครงการศึกษาดู
งานกลุ่มเยาวชนตาม
รอยพ่อตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่
ที12 บ้านสรายอ

250,000

- โครงการศูนย์สาธิต
การเกษตรผสมผสาน 50,000

- โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 20,000

- โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักสวนครัวแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000

- โครงการส่งเสริม
เกษตรปลูกพืชไร่หลัง
ฤดูเก็บเกียว

50,000

- โครงการส่งเสริม
สนับสนุนสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์

30,000

- โครงการส่งเสริม
อาชีพเกษตรแบบพอ
เพียงให้กับกลุ่มผู้มีราย
ได้ตํากว่าเกณฑ์ จปฐ.

20,000

- โครงการอบรม
เกษตรกรกลุ่มทํานา 80,000

1. โครงการกิจกรรม 
อปพร.
1.โครงการเด็กดีศรีสา
กอ

10. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ประเทศและต่าง
ประเทศ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการฟืนฟูนาร้าง 250,000

- โครงการร่วม
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 10,000

- โครงการศึกษาดู
งานกลุ่มเยาวชน กลุ่ม
สตรี หมู่ที 9 บ้านจือแร

460,000

- โครงการศึกษาดู
งานกลุ่มเยาวชนตาม
รอยพ่อตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่
ที12 บ้านสรายอ

250,000

- โครงการศูนย์สาธิต
การเกษตรผสมผสาน 50,000

- โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 20,000

- โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักสวนครัวแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000

- โครงการส่งเสริม
เกษตรปลูกพืชไร่หลัง
ฤดูเก็บเกียว

50,000

- โครงการส่งเสริม
สนับสนุนสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์

30,000

- โครงการส่งเสริม
อาชีพเกษตรแบบพอ
เพียงให้กับกลุ่มผู้มีราย
ได้ตํากว่าเกณฑ์ จปฐ.

20,000

- โครงการอบรม
เกษตรกรกลุ่มทํานา 80,000

1. โครงการกิจกรรม 
อปพร. 20,000 20,000

1.โครงการเด็กดีศรีสา
กอ 17,000 17,000

10. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ประเทศและต่าง
ประเทศ

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

11. ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตังผู้บริหารและ
สมาชิกสภาฯแทน
ตําแหน่งว่าง

12. โครงการทําความ
สะอกดทีสาธารณะ 
ศาสนสถานรักษาสิง
แวดล้อม
13. โครงการศึกษาดู
งานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลสากอ

2. โครงการจัดฝึกอบ
รม อปพร.

2.โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานภายใน
ประเทศของพนักงาน
ส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง ฯ
3.โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานภายใน
ประเทศของคณะผู้
บริหารและสมาชิก
สภาฯ

4. โครงการซักซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
4.โครงการวันเยาวชน
แห่งชาติ

5.โครงการรณรงค์ลด
ปริมาณขยะและแยก
ขยะ(ธนาคารขยะ)
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการทําความ
สะอาดและแยกขยะ  
ฯลฯ
7.โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

8.โครงการวันสูงอายุ

9.โครงการรับเสด็จ

วันทีพิมพ์ : 6/10/2560  10:08:30 หน้า : 7/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

11. ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตังผู้บริหารและ
สมาชิกสภาฯแทน
ตําแหน่งว่าง

200,000 200,000

12. โครงการทําความ
สะอกดทีสาธารณะ 
ศาสนสถานรักษาสิง
แวดล้อม

30,000 30,000

13. โครงการศึกษาดู
งานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลสากอ

200,000 200,000

2. โครงการจัดฝึกอบ
รม อปพร. 20,000 20,000

2.โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานภายใน
ประเทศของพนักงาน
ส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง ฯ

150,000 150,000

3.โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานภายใน
ประเทศของคณะผู้
บริหารและสมาชิก
สภาฯ

400,000 400,000

4. โครงการซักซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

20,000 20,000

4.โครงการวันเยาวชน
แห่งชาติ 15,000 15,000

5.โครงการรณรงค์ลด
ปริมาณขยะและแยก
ขยะ(ธนาคารขยะ)
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการทําความ
สะอาดและแยกขยะ  
ฯลฯ

10,000 10,000

7.โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 150,000 150,000

8.โครงการวันสูงอายุ 100,000 100,000

9.โครงการรับเสด็จ 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจัดซือวัสดุุสือการ
เรียนการสอน 362,100

ค่าจ้างเหมาวิทยากร
สอนศาสนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

72,000

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา
ฟุตซอล 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาเชือมสัมพันธ์
ระหว่างหมู่บ้าน

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาเด็กปฐมวัย 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาฟุตบอล
เยาวชนอายุไม่เกิน 12 
ปี

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาวอลเลย์บอล 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันเซปักตะกร้อ 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันฟุตบอลตําบลต้าน
ยาเสพติด

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันในระดับต่างๆ

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการดะ
วะห์สัมพันธ์ 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตรวจสุขภาพประจําปี
ของคณะผู้บริหารและ
ข้าราชการส่วนท้อง
ถินฯ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนภาคฤดูร้อน

ค่าใช้จ่ายโครงการมา
วลิดประจําหมู่บ้าน 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจัดซือวัสดุุสือการ
เรียนการสอน 362,100

ค่าจ้างเหมาวิทยากร
สอนศาสนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

72,000

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา
ฟุตซอล 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาเชือมสัมพันธ์
ระหว่างหมู่บ้าน

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาเด็กปฐมวัย 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาฟุตบอล
เยาวชนอายุไม่เกิน 12 
ปี

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาวอลเลย์บอล 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันเซปักตะกร้อ 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันฟุตบอลตําบลต้าน
ยาเสพติด

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันในระดับต่างๆ

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการดะ
วะห์สัมพันธ์ 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตรวจสุขภาพประจําปี
ของคณะผู้บริหารและ
ข้าราชการส่วนท้อง
ถินฯ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนภาคฤดูร้อน

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการมา
วลิดประจําหมู่บ้าน 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการมา
อัลฮิจเราะห์ 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกิจกรรม
วัฒนธรรมพืนบ้าน

230,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมเพือการศึกษาแก่
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสอน
คัมภีร์อัลกุรอาน 120,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมศึกษาดูงานครูผู้
ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผด
ด.

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอา
ซูรอ 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน
ประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและสัม
นา

75,000

ค่าใช้จ่ายประเพณีต้อน
รับเทศกาลต้อนรับปี
ใหม่

10,000

โครงการ อบต.เคลือน
ที

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชน 70,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี

โครงการจัดฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษช่วงปิด
ภาคเรียน

50,000

โครงการเจ็ดวัน
อันตราย ประจําศูนย์ 
อบต. สากอ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการมา
อัลฮิจเราะห์ 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกิจกรรม
วัฒนธรรมพืนบ้าน

230,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมเพือการศึกษาแก่
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสอน
คัมภีร์อัลกุรอาน 120,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมศึกษาดูงานครูผู้
ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผด
ด.

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอา
ซูรอ 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน
ประเทศ

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและสัม
นา

75,000

ค่าใช้จ่ายประเพณีต้อน
รับเทศกาลต้อนรับปี
ใหม่

10,000

โครงการ อบต.เคลือน
ที 30,000 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชน 70,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี 200,000 200,000

โครงการจัดฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษช่วงปิด
ภาคเรียน

50,000

โครงการเจ็ดวัน
อันตราย ประจําศูนย์ 
อบต. สากอ

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการถือศีลอด (ปอ
ซอ) 200,000

โครงการปันจักรยาน
เพือสุขภาพ 30,000

โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ 15,000

เพือจ่ายเป็นโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ศพด.บ้านสากอ) - 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสากอ 
(106X20X245X= 
519,400.- - ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลูบี 
(47X20X245X= 
230,300.- - ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดารุ
ลอามาน 
(60X20X245X= 
294,000.- เพือจ่าย
เป็นโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสากอ , ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลูบี 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดารุลอามาน

1,043,700

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 90,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 28,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการถือศีลอด (ปอ
ซอ) 200,000

โครงการปันจักรยาน
เพือสุขภาพ 30,000

โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ 15,000

เพือจ่ายเป็นโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ศพด.บ้านสากอ) - 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสากอ 
(106X20X245X= 
519,400.- - ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลูบี 
(47X20X245X= 
230,300.- - ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดารุ
ลอามาน 
(60X20X245X= 
294,000.- เพือจ่าย
เป็นโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสากอ , ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลูบี 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดารุลอามาน

1,043,700

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 150,000 230,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 250,000 250,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 400,000 400,000

วัสดุกีฬา 30,000 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 85,000 85,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 28,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,257,540

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000

วัสดุสํานักงาน 50,000

วัสดุอืน 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้เหล็กบานทึบ 
จํานวน 1 ตู้
ค่าจัดซือโต๊ะ
คอมพิวเตอร์  จํานวน 
1 ตัว

2,000

จัดซือตู้ใส่เอกสารภาย
ในสํานักงาน จํานวน 2 
ตู้
จัดซือโพเดียม จํานวน 
1 ตัว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครือง
- ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ ขนาด 800 VA
  จํานวน 6 เครือง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,257,540

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 160,000 190,000

วัสดุสํานักงาน 80,000 130,000

วัสดุอืน 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 120,000 120,000

ค่าไฟฟ้า 350,000 350,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 90,000 90,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้เหล็กบานทึบ 
จํานวน 1 ตู้ 7,500 7,500

ค่าจัดซือโต๊ะ
คอมพิวเตอร์  จํานวน 
1 ตัว

2,000

จัดซือตู้ใส่เอกสารภาย
ในสํานักงาน จํานวน 2 
ตู้

15,000 15,000

จัดซือโพเดียม จํานวน 
1 ตัว 20,000 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครือง

21,000 21,000

- ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ ขนาด 800 VA
  จํานวน 6 เครือง

16,800 16,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
ซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 
  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
 19 นิว)

22,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
ซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1
  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว )
- ค่าใช้จ่ายในการจัด
ซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมาลผล 
แบบที 1
  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
ซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 1

7,900

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
ซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ 
Network
ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สําหรับงานประมวลผล

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ ขาวดํา 
ชนิด Network

7,900

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED แบบ Network

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
ซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 
  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
 19 นิว)

22,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
ซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1
  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว )

22,000 22,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
ซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมาลผล 
แบบที 1
  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

22,000 22,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
ซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 1

7,900

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
ซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ 
Network

12,000 12,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สําหรับงานประมวลผล

21,000 21,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ ขาวดํา 
ชนิด Network

7,900

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED แบบ Network

12,000 12,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครืองสํารองไฟ 2,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1. โครงการถมดิน
สนามฟุตบอล หมู่ที 1 
บ้านตือระ

500,000

10. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายบ้านยะ
ลูตง - สายะ หมู่ที 8

500,000

11. โครงการก่อสร้าง
คูระบายนํา คสล. สาย
ภายในหมู่บ้านแบบฝา
ปิด หมู่ที 10 บ้าน
ตันหยง

500,000

12. โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ 
บ้านบาโงยือริง หมู่ที 
11

500,000

13. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายไป
สนามฟุตบอล หมู่ที 12

250,000

14. อุดหนุนสําหรับชด
เชยรายได้ทีลดลงจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพืนทีจัดหวัดชาย
แดนภาคใต้

4,200,000

2. โครงการถมดิน
สนามฟุตบอล หมู่ที 2 
บ้านบอเกาะ (บิญญา)

500,000

3. โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลียม สายบ้านบา
โงมาแย หมู่ที 3

350,000

4. โครงการขุดลอก
คลอง สายบ้านบาโงมา
แย หมู่ที 3

150,000

6. โครงการก่อสร้างคู
ระบายนํา คสล. ภายใน
หมู่บ้านละโล๊ะ หมู่ที 5

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครืองสํารองไฟ 2,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 150,000 150,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1. โครงการถมดิน
สนามฟุตบอล หมู่ที 1 
บ้านตือระ

500,000

10. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายบ้านยะ
ลูตง - สายะ หมู่ที 8

500,000

11. โครงการก่อสร้าง
คูระบายนํา คสล. สาย
ภายในหมู่บ้านแบบฝา
ปิด หมู่ที 10 บ้าน
ตันหยง

500,000

12. โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ 
บ้านบาโงยือริง หมู่ที 
11

500,000

13. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายไป
สนามฟุตบอล หมู่ที 12

250,000

14. อุดหนุนสําหรับชด
เชยรายได้ทีลดลงจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพืนทีจัดหวัดชาย
แดนภาคใต้

4,200,000

2. โครงการถมดิน
สนามฟุตบอล หมู่ที 2 
บ้านบอเกาะ (บิญญา)

500,000

3. โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลียม สายบ้านบา
โงมาแย หมู่ที 3

350,000

4. โครงการขุดลอก
คลอง สายบ้านบาโงมา
แย หมู่ที 3

150,000

6. โครงการก่อสร้างคู
ระบายนํา คสล. ภายใน
หมู่บ้านละโล๊ะ หมู่ที 5

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

7. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายตาเนาะรือ
นะ-แกแกะ หมู่ที 6

500,000

8. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน้า
มัสยิด-ทุ่งนา หมู่ที 7 
บ้านสือแด

290,000

9. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที 7 
บ้านสือแด

210,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทัง 3 แห่ง

107,100

จัดซือทีดินสาธารณะ 
พร้อมถมที หมู่ที 4 
บ้านสากอ

500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 42,500 5,948,000

รวม 15,894,400 460,000 9,450,000 1,752,500 995,000 1,961,380 178,200 14,753,580
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

7. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายตาเนาะรือ
นะ-แกแกะ หมู่ที 6

500,000

8. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน้า
มัสยิด-ทุ่งนา หมู่ที 7 
บ้านสือแด

290,000

9. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที 7 
บ้านสือแด

210,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทัง 3 แห่ง

107,100

จัดซือทีดินสาธารณะ 
พร้อมถมที หมู่ที 4 
บ้านสากอ

500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 60,000 60,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,990,500

รวม 170,000 18,685,240 64,300,300
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