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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตําบลลุโบะบือซา อาํเภอยงีอ จงัหวัดนราธิวาส รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน หน่วยงาน   กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

 
ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน   6,994,490.00   บาท  แยกเป็น แผนงานการศึกษา  รหัส   งานบริหารทัวไปเกยีวกับการศึกษา  รหัส 00211  รวม   994,000.00   บาท งบบุคลากร   รหัส 520000                         รวม   493,920.00   บาท  เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)   รหัส 522000 - เงินเดือนพนักงาน   รหัส 220100  จาํนวน 276,960.00 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พร้อมทงัเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาํปี ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- เงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน   รหัส 220200  จาํนวน 18,960.00 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชวัคราวและใหแ้ก่พนกังานองค์การบริหารส่วนตาํบล ตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ก.อบต.) เรือง กาํหนดหลกัเกณฑก์ารให้พนักงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ลูกจา้งประจาํ และพนักงานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดร้ับเงินเพิมการครองชีพชวัคราวและเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ  และค่าตอบแทนพิเศษสําหรับผูป้ฏิบัติงานในพืนทีจังหวดัชายแดนภาคใต ้  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- เงินประจาํตาํแหน่ง   รหัส  220300   จาํนวน  42,000.00  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาํ ตาํแหน่งนกับริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- ค่าจ้างพนักงานจ้าง   รหัส 220600  จํานวน 126,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน (เงินเดือน) ของพนกังานจา้งและค่าตอบแทนพิเศษ (เงินทีจ่ายเพิมให้แก่พนกังานจา้งเมือมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน คุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น) ของพนักงานจา้งตามภารกิจ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ - เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจา้ง   รหัส 220700  จาํนวน 30,000.00 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชวัคราวและเงินปรับเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจา้ง ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนตาํบล (ก.อบต.) เรืองกาํหนดหลกัเกณฑก์ารให้พนกังานองค์การบริหารส่วนตาํบล ลูกจา้งประจํา และพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนตาํบลให้ได้รับเงินเพิมการครองชีพชวัคราวและเงินปรับเพิมต่างๆ  และค่าตอบแทนพิเศษสําหรับผูป้ฏิบติังานในพืนทีจังหวดัชายแดนภาคใต ้ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้
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งบดําเนินการ   รหัส   รวม       500,080.00   บาท ค่าตอบแทน    รหัส 531000   รวม       250,080.00    บาท - ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ   รหัส 310300  จาํนวน 10,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาํบลและพนกังานจา้ง  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   รหสั 310500   จาํนวน 10,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบลทีมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบฯ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- ค่าเช่าบา้น   รหัส 310400   จาํนวน 42,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบลทีมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบฯ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้         -     ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   รหัส 310100  จาํนวน 188,080.  บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามทีได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นค่าเงินรางวลัเกียวกบัการสอบ และค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ค่าตอบแทนต่างๆ และค่าเบียประชุม ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตาํบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ค่าใช้สอย   รหัส 532000          รวม    200,000.00         บาท - รายจ่ายเพือให้ไดม้าซึงบริการ   รหัส   จาํนวน 100,000.00 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เขา้ปกหนังสือและขอ้บญัญติัต่างๆ ค่าธรรมเนียม และค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ - รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบัติราชการทีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ    รหัส 300จาํนวน  70,000.00    บาท  แยกเป็น  (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จาํนวน 70,000.00 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอบรมตามโครงการต่างๆ สาํหรับเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพกั และค่าใชจ่้ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาตามโครงการและหนงัสือสังการของกรม ของพนกังานส่วนตาํบล พนกังานจา้ง ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม   รหัส 320400  จาํนวน 30,000.00 บาท  เพือจ่ายเป็น  ค่าจา้งเหมาบริการบาํรุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ต่างๆ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ อากาศ และ ค่าบาํรุง รักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืนๆ  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้
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ค่าวัสดุ   รหัส 533000               รวม      50,000.00       บาท - วสัดุสํานกังาน   รหสั 330100  จาํนวน 30,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใชต่้างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ฯลฯ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้           -      วสัดุคอมพิวเตอร์   รหัส 331400  จาํนวน 20,000.00 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ เช่น แผน่ดิสก์ โปรแกรม และวสัดุอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้แผนงานการศึกษา  รหัส   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  รหัส 00212  รวม  4,667,990.00    บาท งบดําเนินการ   รหัส         รวม   2,299,270.00    บาท ค่าใช้สอย   รหัส 532000              รวม      1,278,000.00    บาท - รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ   รหัส 300   แยกเป็น         (1)       ค่าใช้จ่ายในการพฒันาผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   จาํนวน   ,000.00 บาท   เพือตงัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ของ อบต.ลุโบะบือซา  จาํนวน  คน     ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป          (2)       โครงการอาหารกลางวนั  จาํนวน 196,000.00 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัให้กบัเด็กอนุบาล  ขวบ ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นลุโบะดาโต๊ะของ อบต. จาํนวน 8  วนั วนัละ  บาท ตงัจ่ายจากเงินอดุหนุนทวัไป           (3)        โครงการอาหารกลางวนัตาดีกา  จาํนวน 644,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการอาหารกลางวนัตาดีกาในตาํบลลุโบะบือซา ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป           (4)      โครงการอบรมผู ้ปกครอง   จํานวน  20,000.   บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผูป้กครองของเดก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เล็กบา้นลุโบะดาโต๊ะ และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมสัยิดดารุลวุซกอ  ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป           ( )      โครงการกระตุน้พฒันาการเดก็  (บณัฑิตนอ้ย)  จาํนวน  , .   บาท  เพือเป็นค่าใชจ่้ายตาม โครงการกระตุน้พฒันาการเด็ก(บณัฑิตน้อย)  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นลุโบะดาโต๊ะ และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมสัยิดดารุลวซุกอ  ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป (6) โครงการทศันศึกษาสาํหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาํนวน , .  บาท  เพือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการทศันศึกษาสาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ตงัจ่ายจากเงินอดุหนุนทวัไป (7) โครงการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพือเตรียมเข้าสู่อาเซียน  จาํนวน  , .  บาท  เพือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพือเตรียมเขา้สู่อาเซียน   ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป 
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(8) โครงการกวดความรู้เพือเตรียมทดสอบความรู้ (ONET – ANET) จาํนวน , .  บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกวดความรู้ เพือเตรียมทดสอบความรู้ (ONET – ANET) สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป (9) โครงการกวดความรู้เพือเตรียมทดสอบความรู้ (ONET – INET) จาํนวน , .  บาท เพือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการกวดความรู้เพือเตรียมทดสอบความรู้ (ONET – INET) สาํหรับนกัเรียนตาดีกา ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป 

ค่าวัสดุ   รหัส 533000               รวม      1,021,270.00       บาท - ค่าอาหารเสริม (นม)   รหัส 330400  จํานวน 1,021,270.00  บาท  เพือตังจ่ายเป็นค่าอาหารอาหารเสริม(นม) ใหก้บัเดก็อนุบาล  ขวบ ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ของ อบต. จาํนวน   ศูนย์ๆ ละ วนั ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุโบะดาโต๊ะ จาํนวน 35 คน เป็นเงิน , .  บาทศูนย์เด็กเล็กมสัยิดดารุลวุซกอ จาํนวน 5 คน เป็นเงิน 88,20 .   บาท  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดันราธิวาส   วนั จาํนวน  คน เป็นเงิน , .  บาท และโรงเรียนในตาํบลลุโบะบือซา  จาํนวน    โรงเรียน ๆ ละ  วนั โรงเรียนบา้นกาแร จาํนวน 68 คน เป็นเงิน   , .    บาท  โรงเรียนบา้นกาํปงปีแซ   175  คน เป็นเงิน  , .   บาท  และโรงเรียนบา้นลุโบะดาโต๊ะ จาํนวน 9 คน  เป็นเงิน 234,78 .  บาท ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป   
งบเงนิอุดหนุน รหัส        รวม      2,155,520.00           บาท เงินอุดหนุน   รหัส    รวม      2,155,520.00           บาท เงินอุดหนุนส่วนราชการ   รหัส 610200     รวม  2,155,520.00    บาท  (1) โครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนในตาํบลลุโบะบือซา  จาํนวน  1,888,000.00 บาท  เพืออุดหนุนโครงการอาหารกลางวนัแก่เด็กนกัเรียนโรงเรียนในตาํบลลุโบะบือซา จาํนวน  โรงเรียน   จาํนวน 472  คนๆละ 20  บาท จาํนวน  200 วนั โรงเรียนบา้นกาแร  168   คน เป็นเงิน , .   บาท โรงเรียนบา้นกาํปงปีแซ  จาํนวน 175 คน เป็นเงิน , .  บาท และโรงเรียนบา้นลุโบะดาโต๊ะ จาํนวน 129 คน เป็นเงิน  , .  บาท  ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป      (2) โครงการสนับสนุนอาหารกลางว ันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลวุซกอ  จํานวน 252,000.00 บาท  จาํนวน   วนั    คน  เพืออุดหนุนโครงการอาหารกลางวนัแก่เด็กนักเรียนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มสัยิดดารุลวซุกอ  ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป  (3) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนัศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดันราธิวาส  จาํนวน 15,520.00 บาท  จาํนวน   วนั    คน  เพืออุดหนุนโครงการอาหารอาหารกลางวนัศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดันราธิวาส   ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป    
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งบลงทุน                          รวม   213,200.00     บาท ค่าครุภัณฑ์   รหัส 1000   รวม   213,200.00     บาท  ครุภัณฑ์สํานักงาน  รหัส   รวม , .    บาท ( ) ค่าจดัซือพดัลมติดผนงัสาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยิดดารุลวุซกอ จาํนวน    ตวั  เป็นเงิน  , .  บาท เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือพดัลมติดผนงัสําหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็มสัยิดดารุลวุซกอ ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป 
 ครุภัณฑ์การศึกษา   รหัส 410200 รวม 0, .   บาท ( ) ค่าจดัซือชุดของเล่นเด็กสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยิดดารุลวุซกอและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นลุโบะดาโต๊ะ จาํนวน  , .  บาท เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือชุดของเล่นเด็กสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมสัยดิดารุลวุซกอและศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นลุโบะดาโต๊ะ ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป 

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์   รหัส 411600 รวม , .   บาท   (1) ค่าจดัซือเครืองปรินซ์ สําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมสัยิดดารุลวุซกอและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นลุโบะดาโต๊ะ    ศูนยล์ะ     ชุด  จาํนวน 10,000.00 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองปรินซ์  สาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมสัยิดดารุลวุซกอและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นลุโบะดาโต๊ะ    ศูนยล์ะ     ชุด  ตงัจ่ายจากเงินอดุหนุนทวัไป แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ  รหัส   งานบริหารทัวไปเกยีวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  รหัส     รวม    32,500.00  บาท งบเงนิอุดหนุน รหัส        รวม   32,500.00  บาท เงินอุดหนุน   รหัส    รวม   32,500.00  บาท เงินอุดหนุนส่วนราชการ   รหัส 610100  รวม    32,500.00  บาท  (1) โครงการอุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวดันราธิวาส จํานวน  , .  บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจดัทาํเรือบุปผาชาติ เป็นเรือนาํของจงัหวดันราธิวาสในงานแข่งขนัเรือหนา้พระทีนงัประจาํปี 2558 ตงัจ่ายจากเงินอดุหนุนทวัไป  (2) โครงการอุดหนุนทีทาํการปกครองอาํเภอยีงอ จาํนวน  , .  บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการงานของดีเมืองนรา ฯ ประจาํปี 2558   ตงัจ่ายจากเงินอดุหนุนทวัไป แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  รหัส   งานกีฬ าและนันทนาการ   รหัส 00262           รวม     650,000.00        บาท งบดําเนินการ   รหัส                            รวม     650,000.00      บาท ค่าใช้สอย   รหัส 532000                                 รวม      650,000.00      บาท - รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ รหัส 300  จาํนวน  600,000.00  บาท 
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(1) โครงการจดัการแข่งขนักีฬาเยาวชนและประชาชนตา้นยาเสพติด  จาํนวน  200,000.00 บาท  เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการจดัการแข่งขนักีฬาฟุตบอล ตะกร้อ รวมค่าจดัส่งนกักีฬา ฯลฯ  ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป     (2) โครงการมหกรรมวิชาการด้านศาสนาและสืบสานประเพณีวฒันธรรมท้องถิน ประจาํปี 8  จาํนวน  00,000.00 บาท  เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตามโครงการมหกรรมวิชาการดา้นศาสนาและสืบสานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิน ประจาํปี 8  ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป     (3) โครงการมหกรรมกีฬาประเพณีพืนบ้าน ประจําปี 8  จาํนวน  100,000.00 บาท  เพือเป็นค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการตามโครงการมหกรรมกีฬาประเพณีพืนบ้าน ประจาํปี 8  ตงัจ่ายจากเงินอดุหนุนทวัไป     (4) โครงการกีฬาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลลุโบะบือซา  จาํนวน  100,000.00 บาท  เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตามโครงการกีฬาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลุโบะบือซา  ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป     ค่าวัสดุ   รหัส 533000               รวม      50,000.00       บาท  -    วสัดุการกีฬา  จาํนวน  , .   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุการกีฬา  มอบให้กบัหมู่บา้นเพือใชอ้อกกาํลงักายและเล่นกีฬา ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  รหัส   งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถิน  รหัส          รวม  650,000.00  บาท งบดําเนินการ   รหัส                      รวม   650,000.00    บาท ค่าใช้สอย         รหัส 532000                     รวม   650,000.00    บาท - รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ รหัส 3   จาํนวน     650,000.00      บาท (1) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา วฒันธรรม  ประเพณีต่าง ๆ   จาํนวน  600,000.00 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดังานพิธีและประเพณีทางศาสนา วฒันธรรมทอ้งถิน เช่น  งานวนัเมาลิด  งานเขา้สุนัตหมู่ การทาํพิธีละศีลอด การบรรยายธรรม จดังานวนัรายอ การสอนอลักุรอ่านอลักุรอ่านระบบกีรออาตี รวมทงัการสนบัสนุนการจดักิจกรรมของมสัยิดเกียวกบัพิธีการทางศาสนา   ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป   (2) โครงการส่งเสริมเด็กนักเรียนฮาฟิร จาํนวน  5 , .   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการส่งเสริมเด็กนกัเรียนฮาฟิร ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป  

 


