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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 

อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน   กองคลัง 

 

ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น    2,584,770.00    บาท    แยกเปน 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  รหัส 00110 

งานบริหารงานคลัง   รหัส 00113           รวม    2,584,770.00     บาท 

งบบุคลากร               รหัส 520000  รวม     1,834,560.00    บาท 

เงินเดือน (ฝายประจํา)   รหัส 522000 

- เงินเดือนพนักงาน   รหัส 220100 จํานวน  1,067,760.00 บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือน

พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ต้ังจายจากเงินรายได 

- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน   รหัส 220200 จํานวน  31,200.00  บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม

การครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ

กลางพนักงานองคการบริหารสวนตําบล (ก.อบต.) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานองคการบริหาร

สวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)   ต้ังจายจากเงินรายได 

-     เงินประจําตําแหนง   รหัส 220300  จํานวน   42,000.00   บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทน

ประจําตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได 

- คาจางพนักงานจาง   รหัส 220600  จํานวน  447,600.00 บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทน 

(เงินเดือน) ของพนักงานจางและคาตอบแทนพิเศษ (เงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจางเมื่อมีผลการประเมิน

การปฏิบัติงาน คุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเดน) ของพนักงานจางตามภารกิจ ต้ังจายจากเงิน

รายได 

- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง   รหัส 220700 จํานวน 36,000.00 บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม

การครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตางๆใหแกพนักงานจาง ตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ

กลางพนักงานองคการบริหารสวนตําบล (ก.อบต.) เร่ืองกําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานองคการบริหาร

สวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตางๆ  ต้ังจายจากเงินรายได 
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  -   เงินอ่ืน   รหัส  221200   จํานวน  210,000.00  บาท   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับ

ผูปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  ใหแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง   ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

งบดําเนินงาน   รหัส 530000 รวม   700,210.00      บาท 

คาตอบแทน    รหัส 531000 รวม   192,000.00      บาท 

-     คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น   รหัส 310100  

จํานวน 100,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. ตามที่ไดรับ

มอบหมาย และจายเปนคาเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ การประเมินความพึงพอใจและคาตอบแทนอ่ืนเปน

กรณีพิเศษ (เงินโบนัส) คาตอบแทนตางๆ และคาเบี้ยประชุม ฯลฯ ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 

และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได 

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     รหัส 310300    จํานวน 5,000.00 บาท  

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ต้ังจาย

จากเงินรายได 

- คาเชาบาน     รหัส 310400  จํานวน 72,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงาน

สวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินรายได 

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  รหัส 310500  จํานวน 15,000.00 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ

การศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินรายได 

 คาใชสอย   รหัส 532000 รวม     558,210.00     บาท 

-      รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   รหัส 320100 จํานวน   194,000.00      บาท  

  ( 1 ) คาจางเหมาบริการ จํานวน  50,000.00  บาท เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ

และขอบัญญัติตางๆ คาธรรมเนียม และคาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได 

  ( 2 ) คาจางเหมาผูชวยธุรการ จํานวน  72,000.00  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมาผูชวยธุรการ 

ต้ังจายจากเงินรายได 

            ( 3 ) คาจางเหมาผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน  72,000.00  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมา

คาจางเหมาผูชวยเจาพนักงานพัสดุ ต้ังจายจากเงินรายได 
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-      รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ รหัส32030 จํานวน                 

บาท แยกเปน 

( 1 ) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร    จํานวน 

80,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการและอบรมตามโครงการตางๆ สําหรับเปน

คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม

สัมมนาตามโครงการและหนังสือสั่งการของกรม ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ต้ังจายจากเงิน

รายได 

( 2 ) โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับภาษีทองถิ่น  จํานวน  14,750.00 บาท เพื่อจายเปนคา

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับภาษีทองถิ่น    ต้ังจายจากเงินรายได  

  ( 3 ) โครงการจัดทําแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 149,460.00 บาท เพื่อจายเปน

คาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ต้ังจายจากเงินรายได      

  ( 4 ) โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธการเสียภาษีทองถิ่น จํานวน 10,000.00 บาท เพื่อ

จายเปนคาใชจายโครงการจัดทําปายประชาสัมพันธการเสียภาษีทองถิ่น ต้ังจายจากเงินรายได      

- คาบํารุงรักษาและซอมแซม   รหัส 320400  จํานวน 30,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมา

บริการบํารุง รักษาซอมแซมครุภัณฑตางๆ เชน  เค ร่ืองคอมพิวเตอร  เค ร่ืองปรับอากาศ รถยนต 

รถจักรยานยนต และซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสรางที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน

ตําบลลุโบะบือซา เชน ทอประปา และอ่ืนๆ ต้ังจายจากเงินรายได 

คาวัสดุ   รหัส 533000 รวม  80,000.00    บาท 

(1) วัสดุสํานักงาน   รหัส 330100 จํานวน 50,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ

เคร่ืองใชตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ หมึก ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได   

                   (2) วัสดุคอมพิวเตอร รหัส 331400 จํานวน 30,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ

คอมพิวเตอร และอุปกรณ เชน แผนดิสก โปรแกรม และวัสดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ต้ังจายจากเงิน

รายได 
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