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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 

อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 

ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น    7,906,344.00      บาท  แยกเปน 

แผนงานการศึกษา  รหัส  00210 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  รหัส 00211  รวม     1,397,480.00        บาท 

งบบุคลากร   รหัส 520000                         รวม     1,050,480.00        บาท 

 เงินเดือน (ฝายประจํา)   รหัส 522000 

- เงินเดือนพนักงาน   รหัส 220100  จํานวน 732,240.00 บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ต้ังจายจากเงินรายได 

- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน   รหัส 220200  จํานวน 16,200.00 บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการ

ครองชีพชั่วคราวและใหแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ

กลางพนักงานองคการบริหารสวนตําบล (ก.อบต.) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานองคการบริหาร

สวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)  ต้ังจายจากเงินรายได 

- เงินประจําตําแหนง   รหัส  220300   จํานวน  42,000.00  บาท   เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจํา 

ตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได 

- คาจางพนักงานจาง   รหัส 220600  จํานวน 152,040.00 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทน 

(เงินเดือน) ของพนักงานจางและคาตอบแทนพิเศษ (เงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจางเมื่อมีผลการประเมิน

การปฏิบัติงาน คุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเดน) ของพนักงานจางตามภารกิจ ต้ังจายจากเงิน

รายได 

- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง   รหัส 220700  จํานวน 18,000.00 บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม

การครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตางๆใหแกพนักงานจาง ตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ

กลางพนักงานองคการบริหารสวนตําบล (ก.อบต.) เร่ืองกําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานองคการบริหาร

สวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตางๆ  ต้ังจายจากเงินรายได 
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             -        เงินอ่ืน   รหัส  221200   จํานวน  90,000.00  บาท   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับ

ผูปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  ใหแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง   ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

งบดําเนินงาน   รหัส 530000  รวม    347,000.00      บาท 

คาตอบแทน    รหัส 531000   รวม    157,000.00       บาท 

-      คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น   รหัส 310100  

จํานวน 100,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. ตามที่ไดรับ

มอบหมาย และจายเปนคาเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ การประเมินความพึงพอใจและคาตอบแทนอ่ืนเปน

กรณีพิเศษ (เงินโบนัส) คาตอบแทนตางๆ และคาเบี้ยประชุม ฯลฯ ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 

และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได 73,220.00  บาท ต้ังจายเงินอุดหนุนทั่วไป 

26,780.00  บาท  

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   รหัส 310300  จํานวน 5,000.00 บาท เพื่อจาย

เปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   รหัส 310500   จํานวน 10,000.00 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ

การศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากอุดหนุนทั่วไป 

- คาเชาบาน   รหัส 310400   จํานวน 42,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวน

ตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

คาใชสอย   รหัส 532000          รวม      130,000.00       บาท 

- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   รหัส 320100  จํานวน 50,000.00 บาท   

       (1) คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือและขอบัญญัติตางๆ คาธรรมเนียม และคาจางเหมา

บริการตางๆ ฯลฯ จํานวน 50,000.00  บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

- รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ    รหัส 320300

จํานวน     50,000.00     บาท  แยกเปน 

 (1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

จํานวน 50,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการและอบรมตามโครงการตางๆ 

สําหรับเปนคาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ

หรือไปอบรมสัมมนาตามโครงการและหนังสือสั่งการของกรม ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ต้ังจาย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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- คาบํารุงรักษาและซอมแซม   รหัส 320400  จํานวน 30,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมา

บริการบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑตางๆ เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองปรับ อากาศ และ คาบํารุง รักษา

ซอมแซมทรัพยสินอ่ืนๆ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

คาวัสดุ   รหัส 533000               รวม      60,000.00       บาท 

- วัสดุสํานักงาน   รหัส 330100  จํานวน 30,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเคร่ืองใชตางๆ 

เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ หมึก ฯลฯ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

             -      วัสดุคอมพิวเตอร รหัส 331400  จํานวน 30,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 

และอุปกรณ เชน แผนดิสก โปรแกรม และวัสดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ต้ังจายเงินอุดหนุนทั่วไป  

 

แผนงานการศึกษา  รหัส  00210 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  รหัส 00212  รวม   4,971,944.00    บาท 

งบบุคลากร   รหัส 520000                         รวม      977,880.00       บาท 

 เงินเดือน (ฝายประจํา)   รหัส 522000 

- เงินเดือนพนักงาน   รหัส 220100  จํานวน 507,840.00 บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือนสําหรับ

ขาราชการครูผูดูแลเด็ก , ครู ค.ศ.1 พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

- คาจางพนักงานจาง   รหัส 220600  จํานวน 314,040.00 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทน 

(เงินเดือน) ของพนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน  2  ราย และคาตอบแทนพิเศษ 

(เงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจางเมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน คุณภาพงานและปริมาณงานในระดับ

ดีเดน) ของพนักงานจางตามภารกิจ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง   รหัส 220700  จํานวน 36,000.00 บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม

การครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตางๆใหแกพนักงานจาง ตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ

กลางพนักงานองคการบริหารสวนตําบล (ก.อบต.) เร่ืองกําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานองคการบริหาร

สวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตางๆ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

               -    เงินอ่ืน   รหัส  221200   จํานวน  120,000.00  บาท   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับ

ผูปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  ใหแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง   ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 
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งบดําเนินงาน   รหัส 530000        รวม      1,942,064.00     บาท 

คาตอบแทน    รหัส 531000   รวม    25,000.00    บาท 

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   รหัส 310500   จํานวน 25,000.00 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ

การศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

คาใชสอย   รหัส 532000              รวม      506,320.00       บาท  

- รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   รหัส 320300   

จํานวน     506,320.00   บาท  แยกเปน 

           (1)     โครงการพัฒนาศักยภาพของผูดูแลเด็ก   จํานวน   8,000.00 บาท   เพื่อต้ังจายเปนคาใชจาย

โครงการพัฒนาศักยภาพของผูดูแลเด็ก   ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ลุโบะบือซา  จํานวน 4 คน  ต้ังจาย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป  

          (2)      โครงการประชุมผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน  15,900.00  บาท  เพื่อเปนคาใชจายใน

การจัดอบรมผูปกครองของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลุโบะดาโตะ และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํา

มัสยิดดารุลวุซกอ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

          (3)      โครงการสงเสริมและกระตุนการศึกษา ประจําป 2562  จํานวน  49,500.00  บาท  เพื่อเปน

คาใชจายตามโครงการสงเสริมและกระตุนการศึกษา ประจําป 2562 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลุโบะดาโตะ 

และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดดารุลวุซกอ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(4) โครงการทัศนศึกษาเปดโลกทัศนสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 25,220.00 บาท  เพื่อ

เปนคาใชจายตามโครงการทัศนศึกษาเปดโลกทัศนสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 

(5) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักเรียนประถมศึกษา จํานวน 29,900.00 บาท 

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมคายคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักเรียนประถมศึกษาต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

(6) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักเรียนตาดีกา จํานวน 29,900.00 บาท เพื่อเปน

คาใชจายตามโครงการอบรมคายคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักเรียนตาดีกา ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

           ( 7)      โครงการอาหารกลางวันศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดดารุลวุซกอ  จํานวน  

181,300.00 บาท เพื่อเปนคากลางวันศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดดารุลวุซกอ   จํานวนเด็ก 37 คน 

ในอัตรา 20 บาท จํานวน 245 วัน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 



   28  

         ( 8 )      โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลุโบะดาโตะ จํานวน  166,600.00 บาท เพื่อ

เปนคากลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลุโบะดาโตะ จํานวนเด็ก 34 คน ในอัตรา 20 บาท จํานวน 245 วัน ต้ัง

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

คาวัสดุ   รหัส 533000               รวม      1,410,744.00      บาท 

   -  คาวัสดุการศึกษา   รหัส  331500   รวม    218,800.00    บาท 

 ( 1 )  วัสดุการศึกษาของเด็ก  71  คน อัตรา 1,700 บาท จํานวน  120,700 บาท  เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุ

การศึกษาของเด็ก ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ( 2 ) โครงการจัดซื้อหนังสือสําหรับศูนยเด็ก 71  คน อัตรา 200 บาท จํานวน  14,200 บาท  เพื่อเปน

คาโครงการจัดซื้อหนังสือสําหรับศูนยเด็ก ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ( 3 )  โครงการจัดซื้ออุปกรณเตรียมสําหรับศูนยเด็ก 71 คน อัตรา 200 บาท จํานวน  14,200 บาท  

เพื่อเปนคาโครงการจัดซื้ออุปกรณเตรียมสําหรับศูนยเด็ก ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ( 4 ) โครงการจัดซื้อเคร่ืองแบบสําหรับศูนยเด็ก 71  คน อัตรา 300 บาท จํานวน  21,300 บาท  เพื่อ

เปนคาโครงการจัดซื้อเคร่ืองแบบสําหรับศูนยเด็ก  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ( 5 ) โครงการพัฒนาผูเรียนสําหรับศูนยเด็ก 71 คน อัตรา 400 บาท จํานวน  28,400 บาท  เพื่อเปนคา

โครงการพัฒนาผูเรียนสําหรับศูนยเด็ก  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ( 6 ) โครงการจัดซื้อหนังสือเชิงสัญลักษณสําหรับศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดดารุล 

วุซกอ จํานวน  10,000.00  บาท  เพื่อเปนคาโครงการจัดซื้อหนังสือเชิงสัญลักษณสําหรับศูนยอบรมเด็กกอน

เกณฑประจํามัสยิดดารุลวุซกอ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ( 7 ) โครงการจัดซื้อหนังสือเชิงสัญลักษณสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลุโบะดาโตะ จํานวน  

10,000.00  บาท เพื่อเปนคาโครงการจัดซื้อหนังสือเชิงสัญลักษณสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลุโบะดาโตะ 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  - คาอาหารเสริม (นม)   รหัส 330400  รวม      1,191,944.00       บาท 

 ( 1 )  อาหารเสริม  (นม) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดดารุลวุซกอ จํานวน  75,517.00 บาท  

เพื่อเปนคาอาหารเสริม  (นม) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดดารุลวุซกอ  จํานวนเด็ก 37 คน ในอัตรา 

7.85 บาท จํานวน 260 วัน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ( 2 )  อาหารเสริม  (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลุโบะดาโตะ จํานวน  69,394.00 บาท เพื่อเปน

คาอาหารเสริม  (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลุโบะดาโตะ จํานวนเด็ก 34 คน ในอัตรา 7.85 บาท จํานวน 260 

วัน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ( 3 )  อาหารเสริม  (นม) โรงเรียนบานกาแร จํานวน  428,610.00 บาท เพื่อเปนคาอาหารเสริม  (นม) 

โรงเรียนบานกาแร จํานวนเด็ก 210 คน ในอัตรา 7.85 บาท จํานวน 260 วัน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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 ( 4 )  อาหารเสริม  (นม) โรงเรียนบานกําปงปแซ จํานวน  240,838.00 บาท เพื่อเปนคาอาหารเสริม  

(นม) โรงเรียนบานกาแร จํานวนเด็ก 118 คน ในอัตรา 7.85 บาท จํานวน 260 วัน ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 

 ( 5 )  อาหารเสริม  (นม) โรงเรียนบานลุโบะดาโตะ จํานวน  377,585.00 บาท เพื่อเปนคาอาหาร

เสริม  (นม) โรงเรียนบานกาแร จํานวนเด็ก 185 คน ในอัตรา 7.85 บาท จํานวน 260 วัน ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  

งบเงินอุดหนุน รหัส 560000       รวม      2,052,000.00        บาท 

เงินอุดหนุน   รหัส 561000   รวม      2,052,000.00        บาท 

เงินอุดหนุนสวนราชการ   รหัส 610200     รวม      2,052,000.00        บาท 

 (1) โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานกาแร    จํานวน  840,000.00  บาท  เพื่ออุดหนุนโครงการ

อาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบานกาแร จํานวนเด็ก 210 คน ในอัตรา 20 บาท จํานวน 200 วัน ต้ัง

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

(2) โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานกําปงปแซ    จํานวน  472,000.00  บาท  เพื่ออุดหนุน

โครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบานกําปงปแซ จํานวนเด็ก 118 คน ในอัตรา 20 บาท 

จํานวน 200 วัน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(3) โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานลุโบะดาโตะ    จํานวน  740,000.00  บาท  เพื่ออุดหนุน

โครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบานลุโบะดาโตะ จํานวนเด็ก 185 คน ในอัตรา 20 บาท 

จํานวน 200 วัน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  รหัส  00260 

งานกีฬาและนันทนาการ  รหัส 00262  รวม    897,120.00    บาท 

งบดําเนินงาน   รหัส 530000        รวม    897,120.00    บาท 

คาใชสอย   รหัส 532000              รวม    897,120.00    บาท  

- รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   รหัส 320300   

จํานวน   847,120.00   บาท  แยกเปน 

 ( 1 ) โครงการประเพณีงานของดีประจําตําบลลุโบะบือซา  ประจําป    2562    จํานวน 

70,000.00   บาท     เพื่อเปนคาใชจายโครงการประเพณีงานของดีประจําตําบลลุโบะบือซา  ประจําป    2562    

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ( 2 ) โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ ประจําป 2562 จํานวน 100,000.00  บาท เพื่อเปน

คาใชจายโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ ประจําป 2562 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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 ( 3 ) โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตานยาเสพติด จํานวน 199,120.00 บาท 

เพื่อเปนคาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตานยาเสพติด ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 

 ( 4 ) โครงการจัดสงนักกีฬาแขงขันกับหนวยงานอ่ืน จํานวน 100,000.00 บาท เพื่อเปน

คาใชจายโครงการจัดสงนักกีฬาแขงขันกับหนวยงานอ่ืน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ( 5 ) โครงการแขงขันกีฬาพื้นบาน จํานวน  120,000.00 บาท เพื่อเปนคาใชจายโครงการแขงขัน

กีฬาพื้นบาน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ( 6 ) โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธสําหรับเด็กในเขต อบต.ลุโบะบือซา จํานวน 100,000.00 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธสําหรับเด็กในเขต อบต.ลุโบะบือซา ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป  

 ( 7 ) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูสอนตาดีกา จํานวน 158,000.00  บาท เพื่อเปน

คาใชจายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูสอนตาดีกา ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

คาวัสดุ   รหัส 533000               รวม      50,000.00       บาท 

 -    วัสดุการกีฬา  จํานวน  50,000.00  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการกีฬา  มอบใหกับหมูบาน

เพื่อใชออกกําลังกายและเลนกีฬา ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  รหัส  00260 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  รหัส  00263        รวม  629,300.00  บาท 

งบดําเนินงาน   รหัส 530000                     รวม   410,000.00    บาท 

คาใชสอย         รหัส 532000                     รวม   410,000.00    บาท 

- รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ รหัส 320300  

จํานวน     629,300.00      บาท 

 ( 1 ) โครงการบรรยายธรรม ประจําป 2562    จํานวน  99,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาโครงการ

บรรยายธรรม ประจําป 2562  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

 ( 2 ) โครงการงานเมาลิดดินบีสัมพันธ ประจําป 2562    จํานวน  50,000.00 บาท  เพื่อจายเปน

คาโครงการเมาลิดดินบีสัมพันธ ประจําป 2562  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

 ( 3 ) โครงการสงเสริมเด็กนักเรียนฮาฟซกุรอาน ประจําป 2562    จํานวน  60,000.00 บาท  เพื่อ

จายเปนคาโครงการสงเสริมเด็กนักเรียนฮาฟซกุรอาน  ประจําป 2562  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 



   31  

 ( 4 ) โครงการสงเสริมและสนับสนุนพิธีละศิลอดเดือนรอมฏอม ประจําป 2562    จํานวน  

195,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาโครงการสงเสริมและสนับสนุนพิธีละศิลอดเดือนรอมฏอม ประจําป 2562  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ( 5 ) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอนอานกุรอาน หลักสูตร กีรออาตี ประจําป 2562    

จํานวน  55,900.00 บาท  เพื่อจายเปนคาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอนอานกุรอาน หลักสูตร กี

รออาตี ประจําป 2562  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ( 6 ) โครงการจัดการเรียนการสอนอานอัลกรุอาน ประจําป 2562    จํานวน  169,400.00 บาท  

เพื่อจายเปนคาโครงการจัดการเรียนการสอนอานอัลกรุอาน ประจําป 2562  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

งบลงทุน               รวม       10,500.00          บาท 

คาครุภัณฑ   รหัส 541000   รวม       10,500.00          บาท 

  - ครุภัณฑสํานักงาน รหัส 410100  รวม       10,500.00          บาท 

 ( 1 )  จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  จํานวน  1 ชุด  จํานวน 7,000.00 บาท เพื่อจายคาจัดซื้อตูเหล็ก

เก็บเอกสาร  จํานวน  1 ชุด  ต้ังจายจากเงินรายได 

 ( 2 ) จัดซื้อเคร่ืองปร๊ินซศูนยเด็ก จํานวน  1 เคร่ือง จํานวน  3,500.00 บาท เพื่อจายคาจัดซื้อ

เคร่ืองปร๊ินซศูนยเด็ก จํานวน  1 เคร่ือง ต้ังจายจากเงินรายได 

 

 

 

 

 

 

 

 


	รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 
	ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    7,906,344.00      บาท  แยกเป็น 



