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แผนงานงบกลาง  รหัส 00410 

งานงบกลาง   รหัส 00411   รวม     7,701,260.00  บาท 

งบกลาง          รหัส 510000           รวม     7,701,260.00  บาท 

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   รหัส 110300  จํานวน    110,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ย

ประกันสังคมของพนักงานจางเขากองทุนประกันสังคมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2542) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ขอ 2 (3) ต้ังจายจากเงินรายได 

             -     เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   รหัส 110700  จํานวน  4,869,600.00 บาท  เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   

โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

            -     เบี้ยยังชีพคนพิการ   รหัส 110800  จํานวน  2,208,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพคนพิการ  

โดยจายอัตราเบี้ยความพิการคนละ  800  บาท/เดือน  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

             -     เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส   รหัส 110900  จํานวน  20,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพ

ผูปวยโรคเอดส คนๆ ละ 500.00 บาท/เดือน   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

- สํารองจาย   รหัส 111000  จํานวน 200,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาบรรเทาสาธารณภัยความ

เดือดรอนของประชาชนในตําบลตามความจําเปนเหมาะสม ตามอํานาจหนาที่ของ อบต. ไดแก อัคคีภัย    

วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง หรือโรคระบาดตางๆ  ต้ังจายจากเงินรายได 

- รายจายตามขอผูกพัน   รหัส 111100  รวม  293,660.00   บาท 

(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  ตําบลลุโบะบือซา จํานวน 

150,000.00 บาท เพื่อสมทบกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  ตําบลลุโบะบือซา ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

               (2) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)   รหัส 120100  

จํานวน 143,660.00 บาท  เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ตามกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 

โดยคํานวณต้ังจายในอัตรารอยละ 1 ของรายไดประจําป ตามงบประมาณรายจายทั่วไปของปงบประมาณน้ี 

(ไมรวมเงินรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนทั่วไป) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0313.4/ว 178 ลงวันที่  28 กันยายน 2542 ต้ังจายจากเงินรายได 

                               

 
 

 

 



6  

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 

อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน   สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 

 

ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น     11,766,550.00         บาท     แยกเปน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  รหัส  00110 

งานบริหารท่ัวไป   รหัส 00111        รวม   9,334,590.00       บาท 

งบบุคลากร   รหัส 520000                 รวม   6,093,360.00       บาท 

 เงินเดือน (ฝายการเมือง)   รหัส 521000        รวม   1,879,920.00   บาท 

- เงินเดือนนายก/รองนายก   รหัส 210100  จํานวน   514,080.00  บาท เพื่อจายเปนเงินเดือน

นายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได 

- เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก   รหัส 210200  จํานวน  42,120.00   บาท          

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหาร

สวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได 

- เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   รหัส 210300   จํานวน  42,120.00  บาท เพื่อจายเปน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ต้ังจายจาก

เงินรายได 

- เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบล  รหัส 210400  จํานวน  

86,400.00   บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบล ต้ังจายจาก

เงินรายได 

- เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล รหัส 210600 จํานวน 1,195,200.00บาท 

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา ต้ังจายจากเงิน

รายได แยกเปน 

 ประธานสภาฯ   เปนเงิน   134,640.00               บาท 

 รองประธานสภาฯ   เปนเงิน     110,160.00             บาท 

 สมาชิกสภาฯ จํานวน 6 คน  เปนเงิน     864,000.00             บาท 

 เลขานุการ สภา ฯ   เปนเงิน       86,400.00        บาท 
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เงินเดือน (ฝายประจํา)   รหัส 522000                 รวม      4,213,440.00     บาท 

- เงินเดือนพนักงาน   รหัส 220100  จํานวน 2,721,000.00 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ต้ังจายจากเงินรายได 

- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน   รหัส 220200  จํานวน  120,360.00  บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการ

ครองชีพชั่วคราว  ใหแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกลาง

พนักงานองคการบริหารสวนตําบล (ก.อบต.) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานองคการบริหารสวน

ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและ

เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)  ต้ังจายจากเงินรายได 

- เงินประจําตําแหนง   รหัส 220300  จํานวน   252,000.00   บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจํา

ตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได 

- คาจางพนักงานจาง   รหัส 220600  จํานวน  640,080.00  บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทน 

(เงินเดือน) ของพนักงานจางและคาตอบแทนพิเศษ (เงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจางเมื่อมีผลการประเมิน

การปฏิบัติงาน คุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเดน) ของพนักงานจางตามภารกิจ ต้ังจายจากเงิน

รายได 

- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง   รหัส 220700  จํานวน   90,000.00   บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม

การครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางและเงินที่ปรับเพิ่มตางๆ ตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ

กลางพนักงานองคการบริหารสวนตําบล (ก.อบต.) เร่ืองกําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานองคการบริหาร

สวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตางๆ ต้ังจายจากเงินรายได 

  -   เงินอ่ืน   รหัส  221200   จํานวน  390,000.00  บาท   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับ

ผูปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  ใหแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง   ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

งบดําเนินงาน   รหัส 530000    รวม   2,653,980.00       บาทบาท 

คาตอบแทน   รหัส 531000    รวม      408,300.00       บาท 

- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น   รหัส 310100  

จํานวน 250,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. ตามที่ไดรับ

มอบหมาย และจายเปนคาเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ การประเมินความพึงพอใจและคาตอบแทนอ่ืนเปน

กรณีพิเศษ (เงินโบนัส) คาตอบแทนตางๆคณะกรรมการ บุคคลตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริการ

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และคาเบี้ยประชุม ฯลฯ ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

องคการบริหารสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได 
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             -     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   รหัส 310300  จํานวน 7,500.00 บาท เพื่อจายเปน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ต้ังจายจากเงิน

รายได 

- คาเชาบาน   รหัส 310400   จํานวน 100,800.00 บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงาน

สวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินรายได 

           -     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร รหัส 310500  จํานวน 50,000.00 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ

การศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินรายได 

 คาใชสอย   รหัส 532000    รวม    1,629,880.00       บาท 

- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   รหัส 320100  จํานวน   482,000.00  บาท  

 -  คาบริการตาง ๆ จํานวน  50,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือและ

ขอบัญญัติตางๆ คาธรรมเนียม และคาจางเหมาบริการตางๆ รวมทั้งคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจาง

ทําของ  จัดทํา พ.ร.บ.ประกันภัยประจําป    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 - คาจางเหมาเพื่องานบริการทั่วไป จํานวน 72,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาเพื่องาน

บริการทั่วไป ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 - คาจางเหมาแมบาน จํานวน  72,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาแมบาน ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

 - คาจางเหมาเพื่อปฏิบัติงานผูชวยนักทรัพยากรบุคคล จํานวน  72,000.00 บาท เพื่อจายเปน

คาจางเหมาเพื่อปฏิบัติงานผูชวยนักทรัพยากรบุคคล ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 - คาจางเหมาเพื่อปฏิบัติงานผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน  72,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาจาง

เหมาผูชวยนักพัฒนาชุมชน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 - คาจางเหมาเพื่อปฏิบัติงานคนสวน จํานวน  72,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาเพื่อ

ปฏิบัติงานคนสวน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 - คาจางเหมาทําความสะอาดบริเวณรอบสํานักงาน จํานวน  72,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาจาง

เหมาทําความสะอาดบริเวณรอบสํานักงาน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   รหัส 320200  จํานวน   63,260.00   บาท  โดยแยกเปน 

 (1) คาพิธีการ   จํานวน 15,000.00 บาท เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน การเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น 

ตลอดจนการประชุมตางๆ การรับเสด็จ เชน คาอาหาร เคร่ืองด่ืมตางๆ ต้ังจายจากเงินรายได 

                   (2) โครงการจัดซุมเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร   จํานวน  7,330.00 บาท เพื่อจายเปนคาโครงการจัดซุมเฉลิมพระเกียรติพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต้ังจายจากเงินรายได 

                  (3) โครงการเฉลิมพระเกียรติวันแม ประจําป 2562   จํานวน 40,930.00 บาท เพื่อจายเปนคา

โครงการเฉลิมพระเกียรติวันแม ประจําป 2562 ต้ังจายจากเงินรายได 

- รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   รหัส 320300  

จํานวน  1,084,620.00     บาท   แยกเปน 

         ( 1 ) คาใชจายในการเลือกต้ัง จํานวน 300,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกต้ัง ต้ัง

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ( 2 )  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  จํานวน 

300,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 

และอบรมตามโครงการตางๆ เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาของขวัญ ของรางวัล 

คาพวงมาลัย ดอกไม พวงมาลา และคาใชจายอ่ืนๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหารและ

สมาชิกสภา อบต. ต้ังจายจากเงินรายได 

                   (3 ) คาใชจายตามหนังสือสั่งการของอําเภอ,จังหวัด  จํานวน  50,000.00 บาท เพื่อเปนคาใชจาย

ตามหนังสือสั่งการของสวนราชการตางๆ เชน อําเภอ จังหวัด และกรมฯ ที่ไมไดกําหนดไวในขอบัญญัติฯ 

ต้ังจายจากเงินรายได 

                  ( 4 ) โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

พัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สูการพัฒนาทองถิ่น จํานวน 200,000.000  

เพื่อเปนคาโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา

ศักยภาพในการบริหารงาน การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สูการพัฒนาทองถิ่น ต้ังจายจากเงินรายได 

 ( 5 ) โครงการสรางความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันฑเพื่อคืนความสุขใหสังคมไทย 

จํานวน  39,120.00 บาท  เพื่อเปนคาโครงการสรางความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันฑเพื่อคืน

ความสุขใหสังคมไทย ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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  ( 6 ) โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการของบุคคลทองถิ่น จํานวน 10,650.00 บาท เพื่อเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคคลทองถิ่น ต้ังจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป 

      ( 7 ) โครงการฝกอบรมเสริมสรางจิตสํานึกตอหนาที่ การรักษาวินัยและความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทองถิ่น จํานวน 10,650.00 บาท เพื่อเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมเสริมสราง

จิตสํานึกตอหนาที่ การรักษาวินัยและความโปรงใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรทองถิ่น ต้ังจายจากเงิน

รายได 

      ( 8 ) โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จํานวน 

24,200.00 บาท เพื่อเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ 

พ.ศ.2540 ต้ังจายจากเงินรายได 

                       -  คาบํารุงรักษาและซอมแซม   รหัส 320400  จํานวน 150,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาจาง

เหมาบริการบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑตางๆ เชน เคร่ืองพิมพดีด เคร่ืองถายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร 

เคร่ืองปรับอากาศ รถยนต รถจักรยานยนต และซอมแซมครุภัณฑอ่ืนๆที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ

บริหารสวนตําบลลุโบะบือซา  ต้ังจายจากเงินรายได 

คาวัสดุ   รหัส 533000  รวม    615,800.00      บาท 

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

เคร่ืองใชตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ หมึก ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได   

(2) วัสดุงานบานงานครัว   รหัส 330300  จํานวน 30,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาสิ่งของ

เคร่ืองใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(3) วัสดุยานพาหนะและขนสง   รหัส 330700  จํานวน 100,000.00 บาท เพื่อจายเปนคา

วัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับรถยนตสวนกลางของ อบต.ลุโบะบือซา เชน หัวเทียน ยางนอก ยางใน 

ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได  

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   รหัส 330800  จํานวน  300,000.00 บาท เพื่อจายเปนคา

นํ้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) รถยนตสวนกลางของ อบต.ลุโบะบือซา รถบรรทุกขยะ และรถจักรยานยนต และ

รถยนตและเคร่ืองจักรกลของสวนราชการอ่ืนๆที่อบต.ลุโบะบือซาขอมาชวยงานในพื้นที่  ต้ังจายจากเงิน

รายได  

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร   รหัส 331100  จํานวน 45,800.00 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ

ในการเผยแพรประชาสัมพันธงาน อบต.ลุโบะบือซา ต้ังจายจากเงินรายได 

(6) วัสดุคอมพิวเตอร   รหัส 331400  จํานวน 60,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ

คอมพิวเตอร และอุปกรณ เชน แผนดิสก โปรแกรม และวัสดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ต้ังจายจากเงิน

รายได 
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(7) วัสดุอ่ืนๆ   รหัส 331700  จํานวน  30,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ 

ที่ไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ต้ังจายจากเงินรายได 

คาสาธารณูปโภค   รหัส 534000    รวม        455,000.00      บาท 

(1) คาไฟฟา   รหัส 340100  จํานวน 300,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบล และที่อยูในความรับผิดชอบควบคุมดูแลของอบต. ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(2) คาโทรศัพท   รหัส 340300  จํานวน 20,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพทและ

อินเตอรเน็ตสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(3) คาบริการดานโทรคมนาคม รหัส 340500  จํานวน  120,000.00  บาท เพื่อจายเปน

คาบริการดานโทรคมนาคม ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ( 4 ) คาไปรษณีย   รหัส 340400  จํานวน 15,000.00 บาท เพื่อจายคาเปนไปรษณีย คาโทรเลข  

คาธนาณัติ   คาซื้อดวงตราไปรษณียยากร คาเชาตูไปรษณีย ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

งบลงทุน               รวม    132,250.00        บาท 

คาครุภัณฑ   รหัส 541000   รวม    132,250.00        บาท 

- ครุภัณฑสํานักงาน รหัส 410100  รวม     44,250.00    บาท 

 (1) คาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรครบชุด  จํานวน  1  ชุด  จํานวน   36,300.00  บาท เพื่อจาย

จัดซื้อจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรครบชุด  จํานวน  1  ตัว  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งไดคุณลักษณะ คือ 

  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU ) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก ( 4 Core ) จํานวน 1 หนวย มี

ความจําแบบ Cache Memony ขนาดไมนอยกวา 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 

GHz 

  - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี 

   1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผนวงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไม

นอยกวา 2 GH หรือ 

   2) มีหนวยงานประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง 

แบบ Graphics 

   3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยงานความ

จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

 

 (2) คาจัดซื้อเคร่ืองเสียงเคลื่อนที่  จํานวน  1  ตัว  จํานวน   7,950.00  บาท เพื่อจายจัดซื้อเคร่ือง

เสียงเคลื่อนที่    จํานวน  1  ตัว  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

- ครุภัณฑงานบานงานครัว   รหัส 410900 รวม    88,000.00    บาท 

(1) จัดซื้อถังขยะขนาด 120 ลิตร 24 ใบ พรอมขาต้ังชุดคัดแยก 8 ชุด จํานวน  88,000.00 

บาท เพื่อจายคาจัดซื้อถังขยะขนาด 120 ลิตร 24 ใบ พรอมขาต้ังชุดคัดแยก 8 ชุด ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รหัส  00120 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   รหัส 00121  รวม       432,000.00     บาท 

งบดําเนินงาน   รหัส 530000     รวม    432,000.00     บาท 

คาใชสอย         รหัส 532000      รวม    432,000.00     บาท  

             -    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   รหัส 320100  จํานวน 432,000.00 บาท 

 - คาจางเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสํานักงานและบริเวณโดยรอบ จํานวน  6  คน 

จํานวน 432,000.00บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสํานักงานและบริเวณโดยรอบ 

จํานวน  6  คน ต้ังจายจากเงินรายได 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รหัส 00123 รวม  566,000.00  บาท  

งบดําเนินการ   รหัส 530000     รวม    416,000.00     บาท 

คาใชสอย         รหัส 532000      รวม  416,000.00     บาท 

             -    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   รหัส 320100  จํานวน 216,000.00 บาท 

 - คาจางเหมาผูปฏิบัติงานพนักงานประจํารถบรรทุกนํ้า   จํานวน 3 คน จํานวน 216,000.00บาท 

เพื่อจายเปนคาจางเหมาผูปฏิบัติงานพนักงานประจํารถบรรทุกนํ้า   จํานวน  3  คน ต้ังจายจากเงินรายได 

              -   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   รหัส 320300 

จํานวน     200,000.00     บาท  แยกเปน 

(1) โครงการฝกอบรมทบทวนความรูและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน 

(อปพร.) จํานวน 70,000.00 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดอบรม อปพร.กลุมกูชีพกูภัยในตําบลลุโบะบือ

ซา และสนับสนุนการดําเนินงานของ อปพร.กลุมกูชีพกูภัย เชน  คาวัสดุ, คาเบี้ยเลี้ยงในการดําเนินงาน ต้ัง

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(2) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ  จํานวน  50,000.00 บาท เพื่อเปนคาโครงการ

รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตของ อบต.ลุโบะบือซา   ต้ังจาย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(3) โครงการชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  50,000.00  บาท เพื่อจายเปนคา

โครงการชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                

                        (4)     โครงการปองกันและควบคุมไฟปาของเครือขายความรวมมือในการควบคุมไฟปา 

จํานวน  30,000 บาท เพื่อจายเปนคาโครงการปองกันและควบคุมไฟปาของเครือขายความรวมมือในการ

ควบคุมไฟปา ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      
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งบลงทุน               รวม      150,000.00        บาท 

คาครุภัณฑ   รหัส 541000   รวม      150,000.00        บาท 

   - ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ รหัส 410600  รวม  150,0000.00 บาท 

                        ( 1 ) คาจัดซื้อเคร่ืองวิทยุสื่อสารแบบประจําที่เจาหนาที่  จํานวน  150,000.00  บาท  เพื่อจาย

เปนคาจัดซื้อเคร่ืองวิทยุสื่อสารแบบประจําที่เจาหนาที่  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

           

แผนงานสาธารณสุข รหัส 00220 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   รหัส 00223  รวม   451,650.00   บาท 

งบดําเนินงาน   รหัส 530000  รวม     406,650.00    บาท 

คาใชสอย         รหัส 53200     รวม    406,650.00    บาท  

             -    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   รหัส 320100  จํานวน 216,000.00 บาท 

 - คาจางเหมาผูปฏิบัติงานประจํารถฉุกเฉิน จํานวน 3 คน จํานวน 216,000.00บาท เพื่อจายเปน

คาจางเหมาผูปฏิบัติงานประจํารถฉุกเฉิน จํานวน  3  คน ต้ังจายจากเงินรายได 

                 -   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   รหัส 320300  

จํานวน   190,650.00     บาท  แยกเปน 

(1) โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอและโรคระบาดตาง ๆ ในตําบล  จํานวน  

20,000.00 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการปองกันโรคระบาดในตําบล เชน โรคไขเลือดออก,ชิกุนคุนยา,โรค

พิษสุนัขบา ฯลฯ   เพื่อจายเปนคานํ้ายาสารเคมี/ทรายอะเบด/คานํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น/คาจางเหมา

บริการในการฉีดสารเคมี/คาวัคซีนปองกันโรคระบาด และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการแพรระบาดของโรคที่นํา

โดยแมลง ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(2) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 31,140.00 บาท เพื่อ

จายเปนคาโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(3) โครงการประชาชนตําบลลุโบะบือซารวมแรง รวมใจ รักษสะอาด จํานวน 8,400.00 

บาท เพื่อจายเปนคาโครงการประชาชนตําบลลุโบะบือซารวมแรง รวมใจ รักษสะอาด ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

(4) โครงการฝกอบรมฟนฟูและเพิ่มศักยภาพ  จํานวน  33,120.00  บาท เพื่อจายเปนคา

โครงการฝกอบรมฟนฟูและเพิ่มศักยภาพ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(5) โครงการชุมชนรวมนํ้าใจ สรางเด็กไทยปญญาเลิศดวยไอโดดีน จํานวน 29,520.00 

บาท เพื่อจายเปนคาโครงการชุมชนรวมนํ้าใจ สรางเด็กไทยปญญาเลิศดวยไอโดดีน ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 
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(6) โครงการปรับปรุงซอมแซมเพื่อรักษามาตรฐานสุดยอดสวม จํานวน 30,000.00 บาท 

เพื่อจายเปนคาโครงการปรับปรุงซอมแซมเพื่อรักษามาตรฐานสุดยอดสวม ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(7) โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี จํานวน  19,350.00  บาท เพื่อจายเปนคา

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(8) โครงการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาสุขภาพใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 19,120.00 

บาท เพื่อจายเปนคาโครงการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาสุขภาพใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทัว่ไป 

งบเงินอุดหนุน     รหัส 560000   รวม  45,000.00    บาท 

เงินอุดหนุน     รหัส 561000  รวม  45,000.00    บาท 

เงินอุดหนุนสวนราชการ   รหัส 610100  รวม  45,000.00    บาท 

(1) โครงการสนับสนุนงานสุขภาพภาคประชาชน   จํานวน   45,000.00   บาท      เพื่อเปน 

คาใชจายตางๆตามโครงการบริการสาธารณสุขในตําบล ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน รหัส 00250 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รหัส 00252  รวม   273,040.00    บาท 

งบดําเนินงาน   รหัส 530000  รวม     273,040.00    บาท 

คาใชสอย          รหัส 532000 รวม      273,040.00    บาท  

                -   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   รหัส 320300

จํานวน  273,040.00    บาท  แยกเปน 

(1) โครงการจัดประชุมประชาคมเชิงปฎิบัติการ  จํานวน 25,720.00 บาท  เพื่อเปน

คาใชจายในการจัดเวทีประชาชนคมเชิงปฎิบัติการ    การทําแผนชุมชน เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารและ

เคร่ืองด่ืม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

(2) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  จํานวน 48,600.00 บาท เพื่อเปนคาใชจาย

ในโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ตามยุทธศาสตร 5 ร้ัวปองกันรวมกันสถานีตํารวจภูธรอําเภอ

ยี่งอและสนับสนุนการดําเนินงานภารกิจตามพระราชบัญญัติฟนฟสูมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยฟนฟูสภาพ

รางกายและจิตใจของผูเสพยาเสพติดโครงการสนับสนุนศูนยปองกันยาเสพติด เชน การจัดต้ังศูนย

ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด จัดต้ังชุดเฝาปองกันระวังการแพรระบาดของยาเสพติด พรอม

ลาดตระเวนหรือการจัดระเบียบสังคมหรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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(3) โครงการสงเสริมและสนับสนุนการฝกอาชีพ หลักสูตรการทํากระเปาจากเสน

พลาสติก  จํานวน  48,720.00 บาท  เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนการฝกอาชีพ 

หลักสูตรการทํากระเปาจากเสนพลาสติก กลุมสตรี และกลุมตาง ๆ    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

(4) โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพกลุมตัดเย็บเสื้อผาสตรี จํานวน  49,990.00  บาท  เพื่อ

เปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพกลุมตัดเย็บเสื้อผาสตรี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(5) โครงการอบรมใหความรูแกนนําชมรม TO  BE  NUMBER  ONE  จํานวน 64,090.00 

บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูแกนนําชมรม TO  BE  NUMBER  ONE  ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

(6) โครงการจูงมือนองรวมกันตานหางไกลยาเสพติด ชมรม TO  BE  NUMBER  ONE  

จํานวน 35,920.00 บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจูงมือนองรวมกันตานหางไกลยาเสพติด ชมรม TO  

BE  NUMBER  ONE  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

แผนงานสังคมสงเคราะห  รหัส  00230 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  รหัส 00231   รวม   44,320.00   บาท 

งบดําเนินงาน   รหัส 530000      รวม   44,320.00   บาท 

คาใชสอย          รหัส 532000    รวม   44,320.00   บาท  

               -    รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   รหัส 320300

จํานวน  44,320.00   บาท  แยกเปน 

 (1)  โครงการอุนไอรักจากครอบครัว สานสายใยสูเด็กดอยโอกาส จํานวน  44,320.00  

บาท  เพื่อเปนคาโครงการอุนไอรักจากครอบครัว สานสายใยสูเด็กดอยโอกาส ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

แผนงานการเกษตร  รหัส  00320 

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม  รหัส 00322   รวม   58,950.00      บาท 

งบดําเนินงาน   รหัส 530000       รวม    58,950.00      บาท 

คาใชสอย   รหัส 532000      รวม    38,950.00      บาท  

                -  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   รหัส 320300  

จํานวน     38,950.00    บาท  แยกเปน 

     ( 1 ) โครงการอบรมความรูใหแกเกษตรกร ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   จํานวน  

22,950.00 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมความรูใหแกเกษตรกร ตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
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  ( 2 ) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 16,000.00 บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป   

คาวัสดุ   รหัส 533000 รวม  20,000.00    บาท 

                  -   วัสดุการเกษตร   รหัส 331000   จํานวน 20,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน 

กระถาง ตนไม กลาไม ปุย เคมีภัณฑ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

แผนงานเคหะและชุมชน  รหัส  00240 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู   รหัส 00244   รวม  606,000.00       บาท 

งบดําเนินงาน   รหัส 530000                รวม  606,000.00       บาท 

คาใชสอย   รหัส 532000 รวม     606,000.00    บาท 

              -    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   รหัส 320100  จํานวน 606,000.00 บาท 

 ( 1 )  คาจางเหมาบริการพนักงานประจํารถเก็บขยะมูลฝอย จํานวน  8  คน จํานวน 576,000.00

บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการพนักงานประจํารถเก็บขยะมูลฝอย จํานวน  8  คน ต้ังจายจากเงินรายได 

      ( 2 ) คาเชาที่ทิ้งขยะ  จํานวน  30,000.00  บาท  เพื่อจายเปนคาเชาทิ้งขยะ ต้ังจายจากเงินอุดหนุน 

ทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 
	ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น     11,766,550.00         บาท     แยกเป็น 



