
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลกาลอ

อําเภอ รามัน   จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,491,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,914,717 บาท

งบบุคลากร รวม 6,417,717 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,554,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 534,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน นายก / รองนายก  
- ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก /รองนายก
- ตั้งจายจากเงินรายได้  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
  งานบริหารทั่วไป  

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
  งานบริหารทั่วไป  

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบเลขานุการ นายก อบต. 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
  งานบริหารทั่วไป 
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 849,600 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภา อบต.
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรองประธานสภา อบต.
3. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต.
4  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
    ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
     งานบริหารทั่วไป 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,863,397 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,330,277 บาท

เงินเดือนพนักงาน
   1.  ตําแหนง ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
   2.  ตําแหนง รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
   3.  ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
   4.  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
   5.  ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
   6.  ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
   7.  ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
   8.  ตําแหนง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
   9. ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
    งานบริหารทั่วไป 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 406,200 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราว 
เงินคาตอบแทนพิเศษปลัด อบต.เงินเพิ่ม
สําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ และเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนให้แก
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป

วันที่พิมพ : 23/9/2563  13:08:09 หน้า : 2/52



เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัด อบต.
รองปลัดอบต. และหัวหน้าสํานักปลัด อบต. 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 748,920 บาท

- พนักงานจ้างตามภารกิจ
  1.  ตําแหนง  ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน
  2.  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต
  3.  ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
-  พนักงานจ้างทั่วไป
  1.  ตําแหนง  นักการภารโรง
  2.  ตําแหนง  คนงานทั่วไป
-  เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานทั่วไป
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงาน
จ้างภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป และเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
ให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 3,432,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 172,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  ของพนักงานและพนักงานจ้าง
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป

คาเชาบ้าน จํานวน 132,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงาน  ตามระเบียบกําหนด
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 2,520,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 550,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ  เชน  คาธรรมเนียม  
คาจัดทําวารสารตางๆ  คารับวารสาร คาจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัยป้ายคาโฆษณาและเผยแพร
คาเย็บเลม เข้าปกหนังสือ ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

1. คารับรอง     10,000.  บาท
 -  เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบล  คาเลี้ยงรับรองต้อนรับ
บุคคลหรือ คณะบุคคลในโอกาสตาง ๆ  เชน  เชน
นิเทศงานตรวจเยี่ยม  และอื่น ๆ ฯลฯ
2.  คาใช้จายในพิธีการ     30,000. บาท
-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมตามวัน
สําคัญทางราชการและพิธีการตาง ๆ  เชน  ของขวัญ
ของรางวัล  เงินรางวัล ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศ/ตางประเทศ จํานวน 600,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาศึกษาดูงาน  คาที่พัก  คาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ  คาอบรมหรือสัมมนาและคาลงทะเบียน
อบรมตาง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภา อบต. พนักงานและพนักงานจ้าง
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป

คาใช้จายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซอม จํานวน 600,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือ
เลือกตั้งซอม ของผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.
- เป็นไปตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) 2554
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 93 ข้อ 5 
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โครงการกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชนอุทิศถวาย เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุุลยเดช 
บรมนาถบพิตร

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับกิจกรรมดังกลาว 
เชน  คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณตางๆ และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน 
การจัดการแขงกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า  92 ข้อ 18

โครงการฝกอบรมสร้างจิตสํานึกด้านการป้องกันการทุจริตและ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาว  เชน  
คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ 
คาวิทยากร  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
 หน้า  92 ข้อ 17
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ  เชน คาอาหารคาวัสดุ
อุปกรณตางๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 5  ข้อ 1

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์ฯ
(รัชกาลที่ 10)

จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ (รัชกาลที่ 10 ) เชน คาอาหาร
คาวัสดุอุปกรณตางๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า  91 ข้อ 12
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์ฯ
(รัชกาลที่ 9)

จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ (วันแมแหงชาติ)  เชน 
 คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณตางๆ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 หน้า  85 ข้อ 67 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์ฯ
(วันแมแหงชาติ)

จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ (วันแมแหงชาติ)  เชน 
 คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณตางๆ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 หน้า  85 ข้อ 67 

วันที่พิมพ : 23/9/2563  13:08:09 หน้า : 8/52



โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ
และบุคลากรในองคกร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการโครงการดังกลาวฯ
เชน  เป็นคาวิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาวิทยากรและคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถึง (พ.ศ.2561-2565)
 หน้า  91 ข้อ 16

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น
 สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและลูกจ้าง

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการโครงการดังกลาวฯ
เชน  เป็นคาวิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาวิทยากรและคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถึง (พ.ศ.2561-2565)
 หน้า  89 ข้อ 1
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โครงการอบรมให้ความรู้ประชาธิปไตยกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนด้านกฎหมาย

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาว  เชน  
คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ 
คาวิทยากร  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
 หน้า  93 ข้อ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา  ซอมแซมทรัพย
สินครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑตาง ๆ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  เชน  รถยนต  คอมพิวเตอร 
เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถายเอกสาร  โทรสาร
และอื่น ๆ  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การรับเงิน เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 105 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป
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ค่าวัสดุ รวม 465,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเป็นต้อง
ใช้ในสํานักงาน  เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา
ดินสอ สมุด ซอง แม็กเย็บกระดาษ  เสาประดับ
ธงตาง ๆ  พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ  
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  และวัสดุที่ใช้
ทําความสะอาดและอุปกรณอื่น ๆ   ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนสง
ในการใช้งานของ อบต. และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ
ในการใช้งานของ อบต.  ได้แก รถยนตสํานักงาน
รถกู้ชีพกู้ภัย  รถดับเพลิงของ อบต.
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  คาหมึกเครื่องพิมพ
แผนจัดเก็บข้อมูล และคาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 275,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสํานักงานและไฟฟ้า
สาธารณะที่ อบต.รับผิดชอบ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทของ อบต. เพื่อใช้ในการ
ติดตอและประสานงาน ตาง ๆ  ของสํานักงานอบต.
- ตั้งจายจากเงินรายได้  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป

คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ และ
คาซื้อตราไปรษณียยากร
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ต ของอบต.
ในสํานักงาน และคาธรรมเนียมในการใช้บริการ ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
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งบลงทุน รวม 65,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 14,000 บาท

จํานวน  1  เครื่อง 
   1) สามารถดูดฝุ่นและน้ํา
   2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณเดือนธันวาคม 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ป 2563  หน้า  8  ข้อ 4
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 51,000 บาท

(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)   จํานวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก
 (4core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน้อยกวา 3.1
 GHz  หรือดีกวา จํานวน 1  หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
  ไมน้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
  ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
  ไมน้อยกวา 120  GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface ) แบบ
 10/100/1000  Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ ( Interface ) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
 ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับประกาศ เดือน มีนาคม 2562 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ป 2563  หน้า  8  ข้อ 1

วันที่พิมพ : 23/9/2563  13:08:09 หน้า : 14/52



งานบริหารงานคลัง รวม 2,413,260 บาท
งบบุคลากร รวม 1,849,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,849,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,027,800 บาท

1. ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
2. ตําแหนงนักวิชาการพัสดุชํานาญการ
3. ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 102,720 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มสําหรับ
การสู้รบ (พ.ส.ร.)  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  และเงินเพิ่ม
พิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท.
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้   
- ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป        
งานบริหารงานคลัง   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง 
- ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป        
งานบริหารงานคลัง   

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 260,000 บาท

ตําแหนง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
-  เพื่อจายเป็นเงินคาลูกจ้างประจํา   1  ตําแหนง 
-  ตั้งจายจากเงินรายได้  ในแผนงานบริหารทั่วไป        
งานบริหารงานคลัง   
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เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 37,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกลูกจ้าง
ประจํา , เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของอปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
เงินเพิ่มสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
-  ตั้งจายจากเงินรายได้  ในแผนงานบริหารทั่วไป        
งานบริหารงานคลัง   

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 271,920 บาท

- พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.  ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ
2.  ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-  เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ       
-  ตั้งจายจากเงินรายได้  ในแผนงานบริหารทั่วไป        
งานบริหารงานคลัง   

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงาน
จ้างภารกิจและ เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของอปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 
-  ตั้งจายจากเงินรายได้  ในแผนงานบริหารทั่วไป        
งานบริหารงานคลัง   

งบดําเนินงาน รวม 498,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
- ตั้งจายจากเงินรายได้  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง  
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ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ เชน คาธรรมเนียม
คาจ้างเหมาและคาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศ / ตางประเทศ จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาศึกษาดูงาน  คาที่พัก  คาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ  คาอบรมหรือสัมมนาและคาลงทะเบียน
อบรมตาง ๆ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ของพนักงาน
และลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- ตั้งจายจากเงินรายได้  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินของอปท. พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2551
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.3/ว 67
ลว 9 ม.ค. 2555
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.3/ว 483 ลว 18 ก.พ. 2561
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารงานคลัง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า  79 ข้อ 31
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน คอมพิวเตอร
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร กล้องถายรูป
โทรสาร เป็นต้น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง 

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เชน กระดาษแฟ้ม ปากกา ดินสอ พระบรมฉายาลักษณ
เสาประดับ ธงตางๆ และอื่น ๆ  ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนจัดเก็บข้อมูล 
หมึกเครื่องพิมพ และคาจัดซื้อ ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
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งบลงทุน รวม 65,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบติดผนัง  ขนาด  18,000  บีทียู จํานวน 42,000 บาท

   จํานวน  2  เครื่อง
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารงานคลัง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ป 2563  หน้า  7  ข้อ 1

จัดซื้อตู้เย็น  ขนาด  5  คิวบิกฟุต  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 6,500 บาท

1) ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
2) เป็นรุนที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5
    ของการผลิตไฟฟ้าแหงประเทศไทย
3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึง
   การประหยัดพลังงานไฟฟ้านอกเหนือจากการ
   พิจารณาด้านราคา
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
  งานบริหารงานคลัง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ป 2563  หน้า  7  ข้อ 2
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไมน้อยกวา  19 นิ้ว  จํานวน  1  เครื่อง

จํานวน 17,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก
  (4core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน้อยกวา 
  3.1 GHz  หรือดีกวา จํานวน 1  หนวย 
-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
  ดีกวา  มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
  ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
  ขนาดความจุไมน้อยกวา 120  GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface )
  แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกวา จํานวน 
 ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ ( Interface ) แบบ USB 2.0 หรือ
  ดีกวาไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับประกาศ เดือน มีนาคม 2562 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารงานคลัง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ป 2563  หน้า  7  ข้อ 3
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 210,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน 
  ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
  สาธารณภัยวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครป้องกันและ
  บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 24560
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานรักษาความสงบ
  ภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝกอบรมฯ ตามโครงการ
  ดังกลาว เชน คาวัสดุ อุปกรณตางๆ คาจ้างเหมา คา
  อาหาร คาวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการ
  ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
  พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานรักษาความสงบ
  ภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ป 2563  หน้า  1  ข้อ 6
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โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ อปพร. จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝกอบรมฯ ตามโครงการ
  ดังกลาว เชน คาวัสดุ อุปกรณตางๆ คาจ้างเหมา คา
  อาหาร คาวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการ
  ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
  พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานรักษาความสงบ
  ภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
  หน้า  102   ข้อ 2

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,413,670 บาท

งบดําเนินงาน รวม 489,670 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็ก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณตางๆ คาจ้างเหมาอาหาร
และเครื่องดื่ม ของรางวัลและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานบริหารการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 53 ข้อ  3
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ค่าวัสดุ รวม 469,670 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 469,670 บาท

- คาจัดซื้ออาหารเสริมนม สําหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
    โรงเรียนบ้านธารแร   จํานวนนักเรียน 65 คน
    โรงเรียนบ้านกาลอ    จํานวนนักเรียน 166 คน
- เป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานบริหารการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 53 ข้อ  1

งบเงินอุดหนุน รวม 924,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 924,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

จํานวน 924,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)
    โรงเรียนบ้านธารแร   จํานวนนักเรียน 65 คน
    โรงเรียนบ้านกาลอ    จํานวนนักเรียน 166 คน
- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปงบประมาณรายจาย 
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 53 ข้อ  2
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 225,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ Big Cleaning Day  รณรงค จัดการและกําจัดขยะประจํา
เดือน

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาว เชน  คาวัสดุ 
อุปกรณตาง ๆ   คาจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม  
คาวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง  คาที่พัก  คาพาหนะ คาของ
ที่ระลึก  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ต.ค. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของอปท.พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 52 ข้อ 10
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โครงการควบคุมและรณรงคโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาว  คาวัสดุ
และอุปกรณ  คาจ้างเหมาอาหาร  คาวิทยากรและ
คาใช้จายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของอปท.พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 46 ข้อ  5

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาวเชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาจ้างเหมา คาอาหาร คาวิทยากรและ
คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของอปท.พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 47 ข้อ  9
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอตาง ๆ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาว  คาวัสดุ
และอุปกรณ  คาจ้างเหมาอาหาร  คาวิทยากรและ
คาใช้จายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จาย
ในการฝกอบรม  และการเข้ารับการฝกอบรมของ
จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 46 ข้อ  1

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก (อถล.) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาว เชน  คาวัสดุ 
อุปกรณตาง ๆ   คาจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม  
คาวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง  คาที่พัก  คาพาหนะ  คาของ
ที่ระลึก  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จาย
ในการฝกอบรม  และการเข้ารับการฝกอบรมของ
จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ป 2563  หน้า  4  ข้อ 3
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 80,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชน/หมูบ้าน  
เพื่อจัดทําโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 26 , 27
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ป 2563  หน้า  4  ข้อ 1

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะและจัดเก็ยขยะมูลฝอย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาว เชน  คาวัสดุ 
อุปกรณตาง ๆ   คาจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม  
คาวิทยากร  คาเบี้ยเลี้ยง  คาที่พัก  คาพาหนะ  คาของ
ที่ระลึก  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จาย
ในการฝกอบรม  และการเข้ารับการฝกอบรมของ
จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 48 ข้อ 13
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 55,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายให้ความชวยเหลือเพิ่มเติมผู้ป่วยจากหนวยแพทยพระราช
ทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาล
ให้แกผู้ป่วยจากหนวยแพทยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท.พ.ศ.2560
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ต.ค. 2560            
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานสังคมสงเคราะห 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 49 ข้อ 2

โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพผู้สูงอายุหรือผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมดังกลาว  เชน คาวัสดุ
  และอุปกรณตาง ๆ  คาอาหารและเครื่องดื่มคาวิทยากร
  และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จาย
  ในการฝกอบรม  และการเข้ารับการฝกอบรมของ
  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานสังคมสงเคราะห 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
  หน้า 50 ข้อ 8
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โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมดังกลาว  เชน คาวัสดุ
  และอุปกรณตาง ๆ  คาอาหารและเครื่องดื่มคาวิทยากร
  และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จาย
  ในการฝกอบรม  และการเข้ารับการฝกอบรมของ
  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานสังคมสงเคราะห 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ป 2563  หน้า  4  ข้อ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,236,220 บาท

งบบุคลากร รวม 1,005,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,005,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 677,280 บาท

 1. ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับต้น)
 2. ตําแหนง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงาน 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 73,680 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มสําหรับการสู้รบ 
(พ.ส.ร.) เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  และเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
ให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของอปท.ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 158,160 บาท

1. ตําแหนงผู้ชวยชางโยธา
-  เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ้าง
ภารกิจและเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของอบต. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 1,749,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 371,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ประกอบด้วย
บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการดําเนินงาน
จ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานกอสร้างคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย เป็นต้น และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
-เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด กค 0402.5/ว156 ลว 19 
กันยายน 2560 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ  เชน  คาธรรมเนียม
  คาจัดทํา  วารสารตาง ๆ คารับวารสาร คาจ้างเหมา
  บริการรักษาความปลอดภัย  คาโฆษณาและเผยแพร
  คาเย็บเลม เข้าปกหนังสือ ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศ /ตางประเทศ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาศึกษาดูงาน คาลงทะเบียนอบรมตางๆ
  คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ อบรมสัมมนาและ
  คาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของพนักงาน พนักงานจ้าง
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑ
ตาง ๆ ของสํานักงาน  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 678,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุสํานักงานตาง ๆ
เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอและอื่น ๆ  ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าตางๆที่ เชน หลอดไฟ 
สายไฟฟ้า ลูกถ้อยสายอากาศ บัลลาส สตารดเตอร 
วัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า วิทยุและ
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสําหรับกอสร้าง 
หรือปรับปรุงซอมแซมบ้านประชารัฐ
เทปวัดระยะทาง เชน ตลับเมตรและอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 115,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ
ในการใช้งานตาง ๆ ของ อบต. และเป็นคาพาหนะ
ในการใช้งานของสวนราชการอื่นที่เป็นงานของอบต. 
ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษบันทึกข้อมูล
แผนจัดเก็บข้อมูล  หมึกสําหรับเครื่องพิมพ  ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าประปาหมูบ้าน (หมูที่ 1,2,3,4) 
ของอบต.กาลอ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน รวม 1,482,100 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (ink Tank Printer )

จํานวน 7,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น  Printer,
Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
 (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200 x 
1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4
ไมน้อยกวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา
15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอหน้าที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี)ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 
1,200 x 600 หรือ 600x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
 จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา
๑ ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และCustom
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม
 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ป 2563  หน้า  9  ข้อ 1

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,474,600 บาท
คาชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K ) จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (คาK)
- เป็นไปตามหนังสือ กค(กวจ) 0405.2/ว 110 
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับที่ 2 ประจําป 2561  หน้า  8 ข้อ 8  

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาเราะตือมุ-
พงตียา ( ตอน 2) หมูที่ 4 บ้านตะโล๊ะมีแย ต.กาลอ อ.เมือง
จ.ยะลา

จํานวน 1,203,600 บาท

- กว้าง 4 เมตร ยาว 404 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,616 ตร.ม. (รายละเอียด
ตามปริมาณและแบบแปลนที่กําหนด)
- เงินงบประมาณชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ
ความไมสงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
 พ.ศ. 2552
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า  66  ข้อ 7
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โครงการถนนลูกรัง พร้อมลงหินคลุกสายข้างบ้านยารอดะห-
ข้างบ้านอาบู หมูที่ 3 ต.กาลอ อ.เมือง จ.ยะลา

จํานวน 116,000 บาท

- กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา
300 ตร.ม. มีปริมาตรดินลูกรังไมน้อยกวา 309 ลบ.ม.
 มีปริมาตรหินคลุก ไมน้อยกวา 30 ลบ.ม. พร้อมทอ
ระบายน้ํา คสล.ขนาดหน้าตัด 0.80 เมตร จํานวน 6 
ทอน(รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่กําหนด)
- เงินงบประมาณชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ
ความไมสงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
 พ.ศ. 2552
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า  70  ข้อ 38

- เงินงบประมาณชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ
ความไมสงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นเงิน 
ทั้งสิ้น  1,319,600  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
  จาเราะตือมุ-พงตียา(ตอน2) หมูที่ 4 บ้านตะโล๊ะมีแย
   ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา   จํานวน  1,203,600. 
2. โครงการถนนลูกรัง พร้อมลงหินคลุกสายข้างบ้าน
   ยารอดะห-ข้างบ้านอาบู ม.3 ต. กาลอ อ. รามัน
   จ.ยะลา   จํานวน  116,000.
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งกอสร้าง
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 323,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 323,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 323,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทําประชาคมหมูบ้าน/ตําบล/แผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําเวทีประชาคมหมูบ้าน 
ตําบลและแผนชุมชนเป็นคาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร
เครื่องดื่มและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของอปท.พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 93 ข้อ 1
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โครงการฝกอบรมรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาว  เชน  เป็นคาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คาพาหนะ
และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 104 ข้อ 13

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาว  เชน  คาวัสดุ
และอุปกรณ  คาเบี้ยเลี้ยง  อาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย
และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 103 ข้อ 9
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โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาว  เชน  คาวัสดุ
และอุปกรณ  คาเบี้ยเลี้ยง  อาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 103 ข้อ 10

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุมสตรีและประชาชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาว เชน  คาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ   คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร
คาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยงและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 51 ข้อ 3
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาว เชน  คาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ   คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร
คาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยงและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 50 ข้อ 5

โครงการสงเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาว เชน  คาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ   คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร
คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 50 ข้อ 7
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โครงการสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจแบบพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาว เชน  คาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ   คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร
คาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยงและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 51 ข้อ 1

โครงการสร้างสันติสุขและการปรองดองสมานฉันทในพื้นที่ตําบลกาล
อ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาว เชน  คาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ   คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร
คาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยงและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า  98 ข้อ 16
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาเพื่อต้านยาเสพติดตําบลกาลอ (ครั้งที่ 23) จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจายคาใช้จายในโครงการดังกลาว  เชน คาวัสดุ
  อุปกรณตาง ๆ คาจ้างเหมาทําสนาม คาจ้างกรรมการ
  คาเบี้ยเลี้ยง คาป้าย และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
 คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
 นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
 นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
  หน้า 104 ข้อ 12

โครงการงานวันท้องถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาว  เชน  คาวัสดุ
 อุปกรณ คาอาหาร คาเบี้ยเลี้ยง  ในการแขงขันกีฬาตางๆ 
 และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
 คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
 นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
 นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
  หน้า 98 ข้อ 13
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โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา อปท.ระดับอําเภอ 
จังหวัด และหนวยงานอื่นๆ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาว  เชน  คาวัสดุ
  อุปกรณตาง ๆ   คาจ้างกรรมการ คาเบี้ยเลี้ยง คาป้าย 
  คาพาหนะ  และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
 คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
 นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
  นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
  หน้า  100 ข้อ 26

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 391,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 361,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 361,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเบิกฟ้ารามันสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมดังกลาว เชน
  คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ  คาจ้างเหมาจัดขบวนตางๆ 
  คาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่
  เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
  เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
  และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท.
  พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
  นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
  หน้า  98 ข้อ 12
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โครงการรอมฎอมสัมพันธ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมดังกลาว เชน  คาวัสดุ
  อุปกรณตาง ๆ   คาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ และคาใช้จาย 
  อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
  เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
  และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท.
 พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
  นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
  หน้า  98 ข้อ 14

โครงการสนับสนุนการจัดงานศาลเจ้าแมมาผอ บ้านแบหอ จํานวน 21,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาว  เชน  คาวัสดุ
 อุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม  และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
 คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
 นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
 นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
  หน้า  97 ข้อ 8
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมตาดีกา (กีฬาตาดีกาปุสกัลป์สัมพันธ ครั้ง
ที่ 9)

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาว เชน คาวัสดุ
  อุปกรณตางๆ คาจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาของรางวัล
  คาป้ายและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
  คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
  นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
  นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
  หน้า  101 ข้อ 28

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาว  เชน  คาวัสดุ
 อุปกรณ คาจ้างเหมาอาหาร คาเชาเต็นท  คาป้าย
  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
  ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่
  ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
  นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
  หน้า  97 ข้อ 11

วันที่พิมพ : 23/9/2563  13:08:09 หน้า : 46/52



งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดขบวนแหงานมหกรรมผลไม้และงานของดีอําเภอรามัน 
ประจําป  2564

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับกิจกรรมดังกลาว ให้แก
  อําเภอรามัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  เงินอุดหนุนของอปท.พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
  /ว 3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
  ว 1791 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2560
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม
  นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)
  หน้า  99 ข้อ  19

โครงการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอําเภอรามัน
ประจําป 2564

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับกิจกรรมดังกลาว ให้แก
  อําเภอรามัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  เงินอุดหนุนของอปท.พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
  /ว 3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
  ว 1791 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2560
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
 นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
  หน้า  99 ข้อ  20
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษป่าและแหลงต้นน้ํา
กาลอ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาว เชน คาวัสดุ
 อุปกรณตาง ๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร
 คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ คาของที่ระลึกและ
 คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
  ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่
  ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานการเกษตร
  งานอนุรักษแหลงน้ําป่าไม้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
  หน้า  86 ข้อ  70

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการดังกลาว เชน คาวัสดุ
  อุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยงและ
  คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในแผนงานการเกษตร
  งานอนุรักษแหลงน้ําป่าไม้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
  หน้า 83 ข้อ 52   
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,969,333 บาท

งบกลาง รวม 5,969,333 บาท
งบกลาง รวม 5,969,333 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 60,000 บาท

- จายคาสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
 วิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 ข้อ 17
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานงบกลาง
  งานงบกลาง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

- จายเป็นเงินสมทบทุนเงินทดแทนให้แกพนักงานจ้าง
  ได้รับสิทธิ์คุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วย
 ทุพพลภาพ ตาย เนื่องจากการปฏิบัติงานของอบต.กาลอ
- เป็นไปตาม พรบ.เงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
 บังคับใช้ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2561
 - ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานงบกลาง
  งานงบกลาง 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,070,000 บาท

-  จายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ  จํานวน  388  คน
-  เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
  หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
  อปท. พ.ศ. 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานงบกลาง
  งานงบกลาง 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 864,000 บาท

-  เพื่อจายเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ   จํานวน  90  คน
-  เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
  หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
  อปท. พ.ศ. 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานงบกลาง
  งานงบกลาง 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

-  เพื่อจายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสในตําบลกาลอ  จํานวน  2  คน
-  เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
   สงเคราะหเพื่อการยังชีพของ อปท.  พ.ศ. 2548 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานงบกลาง
  งานงบกลาง 
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สํารองจาย จํานวน 1,739,500 บาท

- เพื่อเบิกจายในกรณีจําเป็นเรงดวน หรือ
ฉุกเฉิน ที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิด
สาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย
หรือ กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชานเป็นสวนรวม เชน 
การป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุกภัย น้ําป่า
ไหลหลาก ดินถลม ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย
ไฟป่าและหมอกควัน กรณีฉุกเฉินจากการ
ระบาดโรคติดตอ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ ซึ่งไมได้ตั้งงบประมาณในการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท .313.4/
ว 667 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2554
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานงบกลาง
  งานงบกลาง 

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(สปสช.) จํานวน 60,804 บาท

- จายเป็นเงินสมทบเข้าบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพ
 ระดับท้องถิ่น ( สปสช.) สมทบร้อยละ  40 ของเงินจัดสรร
  ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
- ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติฯ
  พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
  สวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
  สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานงบกลาง
  งานงบกลาง 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 158,029 บาท

- จายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่
12 ก.ค.2560
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานงบกลาง
งานงบกลาง 
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