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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 

อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน   กองชาง 

 

ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น     3,407,076.00   บาท แยกเปน 
 

แผนงานเคหะและชุมชน รหัส 00240   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   รหัส 00241          1,780,600.00    บาทรวม      2,1 

งบบุคลากร   รหัส 520000   รวม    1,176,600.00        บาท 

 เงินเดือน (ฝายประจํา)   รหัส 522000 

- เงินเดือนพนักงาน   รหัส 220100  จํานวน 630,600.00 บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ต้ังจายจากเงินรายได 

- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน   รหัส 220200  จํานวน 31,800.00 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการ

ครองชีพชั่วคราว  ใหแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกลาง

พนักงานองคการบริหารสวนตําบล (ก.อบต.) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานองคการบริหารสวน

ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและ

เงินปรับเพิ่มตามและเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)  ต้ังจายจากเงินรายได 

- เงินประจําตําแหนง   รหัส 220300  จํานวน   42,000.00   บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจํา

ตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได 

- คาจางพนักงานจาง   รหัส 220600  จํานวน 316,200.00 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  120,000.00  บาท   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับ

ผูปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  ใหแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง   ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

งบดําเนินงาน   รหัส 530000    รวม    604,000.00     บาท 

 คาตอบแทน   รหัส 531000           รวม    102,000.00     บาท 

  -     คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น   รหัส 

310100  จํานวน 50,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. ตามที่

ไดรับมอบหมาย และจายเปนคาเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ การประเมินความพึงพอใจและคาตอบแทนอ่ืน

เปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) คาตอบแทนตางๆ และคาเบี้ยประชุม ฯลฯ ใหแกพนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   รหัส 310300 จํานวน 5,000.00 บาท เพื่อจายเปน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ต้ังจายจากเงิน

รายได 

- คาเชาบาน   รหัส 310400  จํานวน 42,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวน

ตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   รหัส 310500  จํานวน 5,000.00 บาท  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ

การศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

คาใชสอย   รหัส 532000  รวม     252,000.00      บาท 

- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   รหัส 320100  จํานวน  100,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาเย็บ

หนังสือ เขาปกหนังสือและขอบัญญัติตางๆ คาธรรมเนียม และรวมทั้งคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 

คาจางทําของ  บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟา ตลอดจนจางแรงงานดําเนินการกอสรางบานใหประชาชน

ผูดอยโอกาส  ผูยากไรและผูยากจน  คาจางเหมาบริการตาง ๆ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

- รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ รหัส 320300   

จํานวน   122,000.00      บาท  แยกเปน 

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  จํานวน 50,000.00 

บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการและอบรมตามโครงการตางๆ สําหรับเปน

คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม

สัมมนาตามโครงการและหนังสือสั่งการของกรม ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 
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(1) คาจางเหมาเพื่อปฏิบัติงานสํารวจ 1 คน  จํานวน 72,000 บาท  เพื่อจายเปนจางเหมาจาง

เหมาเพื่อปฏิบัติงานสํารวจ 1 คน  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 -  คาบํารุงรักษาและซอมแซม   รหัส 320400  จํานวน 30,000.00 บาท  เพื่อจายเปน

คาจางเหมาบริการบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑตางๆ เชน เคร่ืองพิมพดีด เคร่ืองถายเอกสาร เคร่ือง

คอมพิวเตอร เคร่ืองปรับอากาศ รถยนต รถจักรยานยนต และซอมแซมครุภัณฑที่อยูในความรับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา เชน ทอประปา และอ่ืนๆ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

คาวัสดุ   รหัส 533000  รวม  250,000.00   บาท 

(1) วัสดุสํานักงาน   รหัส 330100  จํานวน 20,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเคร่ืองใช

ตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ หมึก ฯลฯ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 (2) วัสดุกอสราง   รหัส 330600   จํานวน 50,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไม 

ตะปู เลื่อย จอบ เสียม คีม คอน ทอนํ้าและอุปกรณประปา หินคลุก ฯลฯ และจายเปนคาวัสดุกอสราง เพื่อ

นําไปสรางบานใหประชาชนผูดอยโอกาส ผูยากไรและผูยากจน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

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

คอมพิวเตอร และอุปกรณ เชน แผนดิสก โปรแกรม และวัสดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

                   (4) วัสดุไฟฟาและวิทยุ    รหัส 330200   จํานวน 150,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาหลอดไฟฟา บัล

ลารด สตารทเตอร ฟวส ฯลฯ สําหรับใชในอาคารที่ทําการหรืออาคารสถานที่ และไฟฟาสาธารณะที่อยูใน

ความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟา-ถนน   รหัส  00242               รวม   216,000.00  บาท 

งบดําเนินงาน  รหัส 530000    รวม   216,000.00  บาท 

คาใชสอย  รหัส  รหัส 532000  รวม    216,000.00  บาท 

 -    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   รหัส 320100  จํานวน 216,000.00 บาท  

- คาจางเหมาเพื่อปฏิบัติงานประจํารถกระเชา จํานวน 2 คน จํานวน 144,000.00 บาท  เพื่อ

จายเปนคาจางเหมาเพื่อปฏิบัติงานประจํารถกระเชา จํานวน 2 คน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  - คาจางเหมาเพื่อปฏิบัติงานดูแลระบบไฟฟา จํานวน 72,000.00  บาท เพื่อจายเปนคาจาง

เหมาเพื่อปฏิบัติงานดูแลระบบไฟฟา ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานโครงกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   รหัส  00312               รวม    1,410,476.00     บาท 

งบลงทุน             รวม    1,410,476.00     บาท         

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  รหัส 542000     รวม      1,251,100.00      บาท 

 -  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รหัส  421000    รวม      1,251,100.00      บาท 

  (1)  เงินชดเชยคาสัญญาแบบปรับราคา (คา k)  จํานวน 40,000.00  บาท เพิ่อจายเงินชดเชย

คาสัญญาแบบปรับราคา (คา k)   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  (2) โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายเลียบครองบือซา ชวงที่ 1 กวาง 4.00 เมตร ยาว 

230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงที่ 2 กวาง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสราง

รวมกันไมนอยกวา 2,120 ตารางเมตร สายบานกาแร-บานลุโบะดาโตะ ตามแบบที่  อบต.กําหนด 

งบประมาณ 989,200.00 บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  (3) โครงการกอสรางร้ัวสนามฟุตบอล ขนาดความยาวรวม 361.00 เมตร ณ ที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา ตามแบบที่ อบต.กําหนด งบประมาณ 221,900.00 บาท ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

  -  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง รหัส 421100 รวม  159,376.00 บาท 

  (1) คาซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง  จํานวน  159,376.00  บาท  เพื่อจายเปนคาซอมแซม

ที่ดินและสิ่งกอสราง  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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