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แผนงานงบกลาง  รหัส  

งานงบกลาง   รหัส 00411   รวม     715,000.00  บาท งบกลาง          รหัส            รวม     715,000.00  บาท - เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม   รหัส 110300  จาํนวน    99,382.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกนัสังคมของพนกังานจา้งเขา้กองทุนประกนัสังคมตามกฎกระทรวง ฉบบัที 15 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ขอ้ 2 (3) ตงัจ่ายจากเงินรายได ้            -     โครงการเบียยงัชีพผูป่้วยเอดส์   รหัส 110900  จาํนวน  20,000.00 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเบียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ คนๆ ละ 500.  บาท/เดือน ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- สํารองจ่าย   รหัส 111000  จาํนวน 300,000.00 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบรรเทาสาธารณภยัความเดือดร้อนของประชาชนในตาํบลตามความจาํเป็นเหมาะสม ตามอาํนาจหน้าทีของ อบต. ไดแ้ก่ อคัคีภัย    วาตภยั อุทกภยั ภยัแลง้ หรือโรคระบาดต่างๆ  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั   รหสั 111100  รวม  295,618.00   บาท (1) เงินสมทบทุนโครงการหลกัประกนัสุขภาพ (สปสช.)   จาํนวน 150,000.00 บาท เพือสมทบกองทุนสุขภาพของตาํบลลุโบะบือซา ตงัจ่ายจากเงินรายได ้               (2) เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบํานาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน (กบท.)   รหัส 120100  จาํนวน 145,618.00 บาท  เพือจ่ายสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน ตามกฎกระทรวง ฉบบัที 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญติับาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2500 โดยคาํนวณตงัจ่ายในอตัราร้อยละ 1 ของรายไดป้ระจาํปี ตามงบประมาณรายจ่ายทวัไปของปีงบประมาณนี (ไม่รวมเงินรายไดจ้ากพนัธบตัร เงินกู ้เงินทีมีผูอุ้ทิศใหแ้ละเงินอุดหนุนทวัไป) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที มท . /ว 178 ลงวนัที   กนัยายน  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้                                
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตําบลลุโบะบือซา อาํเภอยงีอ จงัหวัดนราธิวาส รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน หน่วยงาน   สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลลุโบะบือซา 

 
ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน      10,462,810.00     บาท     แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป  รหัส  00110 งานบริหารทัวไป   รหัส 00111        รวม   8,191,810.00        บาท งบบุคลากร   รหัส 520000                 รวม  4,426,850.00         บาท  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   รหัส 521000 - เงินเดือนนายก/รองนายก   รหัส 210100  จาํนวน   514,080.00  บาท เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- เงินค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก   รหัส 210200  จาํนวน  42, 120.00   บาท          เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   รหัส 210300   จาํนวน  42,120.00  บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตาํบล  รหัส 210400  จาํนวน  86,400.00   บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล   รหสั 210600  จาํนวน   1,108,800.00 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา ตงัจ่ายจากเงินรายได ้แยกเป็น 
 ประธานสภาฯ   เป็นเงิน   134,640.00               บาท 
 รองประธานสภาฯ   เป็นเงิน     110,160.00             บาท 
 สมาชิกสภาฯ จาํนวน 6 คน  เป็นเงิน     864,000.00             บาท    



7  
เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)   รหัส 522000 - เงินเดือนพนักงาน   รหัส 220100  จาํนวน 1,824,600.00 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พร้อมทงัเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาํปี ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- เงินเพิมต่างๆ ของพนกังาน   รหัส 220200  จาํนวน  141,600.00  บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชวัคราว  ใหแ้ก่พนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ก.อบต.) เรือง กาํหนดหลกัเกณฑ์การให้พนกังานองค์การบริหารส่วนตาํบล ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดร้ับเงินเพิมการครองชีพชวัคราวและเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ  และค่าตอบแทนพิเศษสําหรับผูป้ฏิบติังานในพืนทีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- เงินประจาํตาํแหน่ง   รหัส 220300  จาํนวน   218,400.00   บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนกับริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- ค่าจ้างพนักงานจ้าง   รหัส 220600  จํานวน  358,730.00  บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน (เงินเดือน) ของพนกังานจา้งและค่าตอบแทนพิเศษ (เงินทีจ่ายเพิมให้แก่พนกังานจา้งเมือมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน คุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น) ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ - เงินเพิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง   รหัส 220700  จาํนวน   90,000.00   บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชวัคราวใหแ้ก่พนักงานจา้งและเงินทีปรับเพิมต่างๆ ตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนตาํบล (ก.อบต.) เรืองกาํหนดหลกัเกณฑก์ารให้พนกังานองค์การบริหารส่วนตาํบล ลูกจา้งประจํา และพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนตาํบลให้ไดรั้บเงินเพิมการครองชีพชวัคราว และเงินทีปรับเพิมต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับผูป้ฏิบติังานในพืนทีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้งบดําเนินการ   รหัส     รวม      2,522,000.00     บาท ค่าตอบแทน   รหัส 531000    รวม         534,000.00      บาท - ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน   รหัส 310100  จาํนวน 425,600.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามทีได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นค่าเงินรางวลัเกียวกบัการสอบ การประเมินความพึงพอใจและค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ค่าตอบแทนต่างๆ และค่าเบียประชุม ฯลฯ ให้แก่พนกังานส่วนตาํบล ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ   รหัส 310300  จาํนวน 20,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการให้แก่พนกังานส่วนตาํบลและพนกังานจา้ง ตงัจ่ายจากเงินรายได ้
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- ค่าเช่าบา้น   รหัส 310400   จาํนวน 68,400.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบลทีมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบฯ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้         -     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รหัส 310500  จํานวน 0,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบลทีมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบฯ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ ค่าใช้สอย   รหัส 532000    รวม    1,418,000.00     บาท - รายจ่ายเพือให้ไดม้าซึงบริการ   รหัส   จาํนวน 348,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เขา้ปกหนังสือและขอ้บญัญติัต่างๆ ค่าธรรมเนียม และค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ รวมทงัค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจา้งทาํของ  และค่าจา้งเหมาพนักงานบริการ จา้งเหมาแม่บา้นจาํนวน  คน  และจา้งเหมาบริการผูดู้แลระบบสารสนเทศและบนัทึกขอ้มูลระบบคอมพิวเตอร์ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ   รหัส 200  จาํนวน 100,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชมหรือทศันศึกษาดูงาน การเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน ตลอดจนการประชุมต่างๆ การรับเสด็จ เช่น ค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ และ ค่าใชจ่้ายพิธีการในการจดังานต่างๆ ซึงเป็นวนัสําคญัของทางราชการหรืองานประเพณีทางศาสนา เช่น วนัพ่อแห่งชาติ  วนัแมแ่ห่งชาติ วนัปิยมหาราช วนัเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีทางศาสนา รัฐพิธี หรือประเพณีต่างๆ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ   รหัส 300  จาํนวน  820,000.00  บาท   แยกเป็น (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร  จาํนวน 300,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร และอบรมตามโครงการต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพกั ค่าของขวญั ของรางวลั ค่าพวงมาลยั ดอกไม ้พวงมาลา และค่าใชจ่้ายอืนๆ ของพนกังานส่วนตาํบล พนักงานจา้ง คณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภา อบต. ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ (2) ค่าใช้จ่ายตามหนังสือสังการของอาํเภอ,จังหวดั  จาํนวน  100,000.00 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามหนังสือสังการของส่วนราชการต่างๆ เช่น อาํเภอ จังหวดั และกรมฯ ทีไม่ได้กาํหนดไวใ้นขอ้บญัญติัฯ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ (3) ค่าใชจ่้ายในการอบรมการบนัทึกระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) จาํนวน , .  บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการบันทึกระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) ของพนักงานส่วนตาํบล  และพนกังานจา้ง ตงัจ่ายจากเงินรายได ้(4) ค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงาน (เพิมศกัยภาพของบุคลากร) จาํนวน , .  บาท เพือเป็นค่าใชจ้่ายในการการศึกษาดูงาน (เพิมศกัยภาพของบุคลากร) ตงัจ่ายจากเงินรายได ้
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(5) ค่าใชจ่้ายโครงการสร้างความปรองดองตามนโยบาย (คสช) จาํนวน ,  บาท เพือเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการสร้างความปรองดองตามนโยบาย (คสช) ตงัจ่ายจากเงินรายได ้(6) ค่าใชจ่้ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนกังาน จาํนวน , .  บาท เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนกังาน ตงัจ่ายจากเงินรายได ้                       -  ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม   รหัส 320400  จาํนวน 150,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการบาํรุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ต่างๆ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ รถยนต ์รถจกัรยานยนต์ และซ่อมแซมครุภณัฑอื์นๆทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาํบลลุโบะบือซา  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ค่าวสัด ุ  รหัส 533000  รวม      570,000.00        บาท (1) วสัดุสํานักงาน   รหัส 330100   จาํนวน 50,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใชต่้างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ฯลฯ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้  (2) วสัดุงานบา้นงานครัว   รหัส 330300  จาํนวน 30,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใชต่้างๆ เช่น แปรง ไมก้วาด สบู่ ผงซกัฟอก ฯลฯ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ (3) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง   รหัส 330700  จาํนวน 100,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งสําหรับรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ลุโบะบือซา เช่น หัวเทียน ยางนอก ยางใน ฯลฯ   ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ (4) วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน   รหัส 330800  จาํนวน  250,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิง (ดีเซล) รถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ลุโบะบือซา รถบรรทุกขยะ และรถจกัรยานยนต ์และรถยนต์และเครืองจกัรกลของส่วนราชการอืนๆทีอบต.ลุโบะบือซาขอมาช่วยงานในพืนที  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ (5) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่   รหัส 331100  จาํนวน 40,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งาน อบต.ลุโบะบือซา ตงัจ่ายจากเงินรายได ้(6) วสัดุคอมพิวเตอร์   รหัส 331400  จาํนวน 50,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ เช่น แผน่ดิสก์ โปรแกรม และวสัดุอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ (7) วสัดุอืนๆ   รหัส 331700  จาํนวน  50,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไมเ่ขา้ลกัษณะและประเภทตามระเบียบวธีิการงบประมาณ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ค่าสาธารณูปโภค   รหัส 534000    รวม   375,000.00   บาท (8) ค่าไฟฟ้า   รหัส 340100  จาํนวน 230,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และทีอยูใ่นความรับผิดชอบควบคุมดูแลของอบต. ตงัจ่ายจากเงินรายได ้(9) ค่าโทรศพัท์   รหัส 340300  จาํนวน 130,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตสาํหรับทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ 
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(10)  ค่าไปรษณีย ์  รหสั 340400  จาํนวน 15,000.00 บาท เพือจ่ายค่าเป็นไปรษณีย ์ค่าโทรเลข  ค่าธนาณติั   ค่าซือดวงตราไปรษณียย์ากร ค่าเช่าตูไ้ปรษณีย ์ตงัจ่ายจากเงินรายได ้งบเงนิอุดหนุน      รหัส       รวม  39,000.00 บาท เงินอุดหนุน          รหัส       รวม  39,000.00 บาท เงินอุดหนุนส่วนราชการ   รหัส 610100  รวม  39,000.00 บาท (1) อุดหนุนทีทาํการปกครองอาํเภอยีงอ  จาํนวน  10, .  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ  ธนัวา มหาราช  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ (2) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลจอเบาะ  จํานวน  , .  บาท  เพือดาํเนินการตามโครงการพฒันาและเพิมประสิทธิภาพศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการจดัซือจดัจา้ง ตงัจ่ายจากเงินรายได ้งบลงทุน               รวม    828,960.00       บาท ค่าครุภัณฑ์   รหัส 1000   รวม    828,960.00       บาท   - ครุภัณฑ์สํานักงาน รหัส   รวม , .   บาท ( ) ค่าจัดซือซือโต๊ะพบัพลาสติก จํานวน  ตวั จาํนวน , .00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือซือโต๊ะพบัพลาสติก ตงัจ่ายจากเงินรายได ้( ) ค่าจดัซือพดัลมไอนาํ จาํนวน  ตวั จาํนวน , .00  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือพดัลมไอนาํ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้( ) ค่าจดัซือชนัวางวารสาร จาํนวน , .00  บาท เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือชนัวางวารสาร ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ ( ) ค่าจดัซือเครืองปรับอากาศห้องละหมาด จาํนวน , .  บาท เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองปรับอากาศหอ้งละหมาด ตงัจ่ายจากเงินรายได ้( ) ค่าจดัซือโต๊ะผูบ้ริหาร จาํนวน , .  บาท เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือโต๊ะผูบ้ริหาร ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ ( ) ค่าจัดซือเครืองตดักระดาษ จาํนวน , .   บาท เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองตัดกระดาษ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- ครุภณัฑ์การเกษตร  รหัส  รวม , .   บาท ( ) ค่าจดัซือเครืองสูบนํา  จาํนวน , .   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองสูบนาํ  ตงัจ่ายยจากเงินรายได ้- ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รหัส   รวม  , .   บาท ( ) ค่าจดัซือเครืองปันไฟ  จาํนวน  ตวั จาํนวน  , .   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองปันไฟ  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้( ) ค่าจดัซือวิทยสืุอสาร   จาํนวน  , .   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซือวิทยสืุอสาร ตงัจ่ายจากเงินรายได ้
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- ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รหัส   รวม 40,000.00  บาท ( ) ค่าจดัซือกลอ้งถ่ายรูปพร้อมวิดีโอ จาํนวน ,   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือกลอ้งถ่ายรูปพร้อมวิดีโอ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้
- ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว  รหัส   รวม , .   บาท ( ) ค่าจดัซือชุดผา้ม่าน จาํนวน , .   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือชุดผา้ม่าน ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ ( ) ค่าจัดซือถงัขยะ  จาํนวน ,  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถงัขยะ ตังจ่ายจากเงินรายได ้
- ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  รหัส   รวม  , .   บาท  (1) ค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค)  จาํนวน , .  บาท เพือเป็นค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค)  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รหัส   งานบริหารทัวไปเกยีวกับการรักษาความสงบภายใน   รหัส 00121  รวม    690,000.00        บาท งบดําเนินการ   รหัส      รวม   670,000.00    บาท ค่าใช้สอย         รหัส 532000      รวม   670,000.00    บาท               -    รายจ่ายเพือให้ไดม้าซึงบริการ   รหัส   จาํนวน 330,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยัอาคาร  สํานกังาน  และบริเวณโดยรอบ   จาํนวน    คน ตงัจ่ายจากเงินรายได ้              -    รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ   รหัส 300จาํนวน 340,000.00   บาท  แยกเป็น (1) โครงการฝึกอบรมและสนับสนุนการดําเนินงานของ อปพร. และกลุ่มกู้ชีพกู ้ภัย  จาํนวน 200,000.00 บาท เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัอบรม อปพร.กลุ่มกูชี้พกูภ้ยัในตาํบลลุโบะบือซา และสนับสนุนการดาํเนินงานของ อปพร.กลุ่มกูชี้พกูภ้ยั เช่น  ค่าวสัดุ, ค่าเบียเลียงในการดาํเนินงาน ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ (2) โครงการรณรงค์ป้องกนัและลดอุบัติภยั  จาํนวน  40,000.00 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงคป้์องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ของ อบต.ลุโบะบือซา        ตงัจ่ายจากเงินรายได ้(3) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสาธารณภัย จาํนวน  , .   บาท เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือสาธารณภยั ตงัจ่ายจากเงินรายได ้  
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งบเงนิอุดหนุน      รหัส       รวม  20,000.00  บาท เงินอุดหนุน          รหัส       รวม  20,000.00  บาท เงินอุดหนุนส่วนราชการ   รหัส 610100  รวม  20,000.00  บาท (1)  อุดหนุนทีทาํการปกครองอาํเภอยีงอ   จาํนวน 20,000.00   บาท      เพือดาํเนินการตาม โครงการเกียวกบัความมนัคงของหมู่บา้นและชุมชน ประจาํปีงบประมาณ 2558  ตงัจ่ายเงินรายได ้  แผนงานสาธารณสุข รหัส  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน   รหัส 00223  รวม  125,000.00     บาท งบดําเนินการ   รหัส   รวม     20,000.00       บาท ค่าใช้สอย         รหัส 53200     รวม     20,000.00       บาท                   -   รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ   รหัส 300  จาํนวน  20,000.00   บาท  แยกเป็น (1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดต่าง ๆ ในตําบล  จาํนวน  20,000.00 บาท เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการป้องกนัโรคระบาดในตาํบล เช่น โรคไขเ้ลือดออก,ชิกุนคุนยา,โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ   เพือจ่ายเป็นค่านาํยาสารเคมี/ทรายอะเบด/ค่านํามนัเชือเพลิงและหล่อลืน/ค่าจา้งเหมาบริการในการฉีดสารเคมี/ค่าวคัซีนป้องกนัโรคระบาด และอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการแพร่ระบาดของโรคทีนาํโดยแมลง ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป 
งบเงนิอุดหนุน     รหัส    รวม  105,000.00    บาท เงินอุดหนุน     รหัส   รวม  105,000.00    บาท เงินอุดหนุนส่วนราชการ   รหัส 610100  รวม  105,000.00    บาท (1) โครงการสนบัสนุนงานสุขภาพภาคประชาชน   จาํนวน   90,000.00   บาท      เพือเป็น ค่าใชจ่้ายต่างๆตามโครงการบริการสาธารณสุขในตาํบล ตงัจ่ายจากเงินอดุหนุนทวัไป                           (2)  โครงการอุดหนุนเพือจัดกิจกรรม/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนในตาํบลลุโบะบือซา จาํนวน 15,000.00 บาท  เพือเป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  โครงการอุดหนุนเพือจัดกิจกรรม/โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนในตาํบลลุโบะบือซา หรืออืนๆ ทีเกียวขอ้ง ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รหัส  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252  รวม   350,000.00    บาท งบดําเนินการ   รหัส   รวม     350,000.00      บาท ค่าใช้สอย          รหัส 532000 รวม      350,000.00      บาท                  -   รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ   รหัส 300จาํนวน  410,000.00    บาท  แยกเป็น (1) โครงการจดัประชุมประชาคม  จาํนวน 0,000.00 บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาชนคมหมู่บ้าน  การทาํแผนชุมชน เช่น ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม หรืออืนๆ ทีเกียวขอ้ง ตงัจ่ายจากเงินอดุหนุนทวัไป (2) โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  จาํนวน 50,000.00 บาท เพือเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  ตามยุทธศาสตร์ 5 รัวป้องกนัร่วมกนัสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอยีงอและสนบัสนุนการดาํเนินงานภารกิจตามพระราชบญัญติัฟืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด โดยฟืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู ้เสพยาเสพติดโครงการสนับสนุนศูนย์ป้องกันยาเสพติด เช่น การจัดตังศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด จัดตังชุดเฝ้าป้องกันระวงัการแพร่ระบาดของยาเสพติด พร้อมลาดตระเวนหรือการจดัระเบียบสังคมหรืออืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัยาเสพติด ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป (3) โครงการสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ  จาํนวน  240, .  บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนบัสนุนการส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มสตรี และกลุ่มต่าง ๆ    ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป  (4) โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนในตาํบลลุโบะบือซา  จาํนวน  40, .   บาท  เพือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมสภาเดก็และเยาวชนในตาํบลลุโบะบือซา  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้แผนงานสังคมสงเคราะห์  รหัส  230 งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์  รหัส 231   รวม   370,000.00   บาท งบดําเนินการ   รหัส       รวม   370,000.00   บาท ค่าใช้สอย          รหัส 532000    รวม   370,000.00   บาท                 -    รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ   รหัส 3จาํนวน  370,000.00   บาท  แยกเป็น  ( )  ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส จาํนวน  , .   บาท  เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในตาํบลลุโบะบือซา  ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป  ( )  ช่วยเหลือศูนยส์งเคราะห์หมูบ่า้น จาํนวน  , .   บาท  เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการช่วยเหลือศูนยส์งเคราะห์หมูบ่า้นในตาํบลลุโบะบือซา  ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป 
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                          (3)  โครงการเยียมบ้านผูป่้วยติดเตียง  จาํนวน  , .   บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยียมบา้นผูป่้วยติดเตียงในตาํบลลุโบะบือซา  ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป  แผนงานการเกษตร  รหัส   งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้  รหัส    รวม   100,000.00      บาท งบดําเนินการ   รหัส        รวม    100,000.00      บาท ค่าใช้สอย   รหัส 532000      รวม     50,000.00    บาท                  -  รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ   รหัส 300  จาํนวน     50,000.00    บาท  แยกเป็น (1) โครงการตามพระราชดาํริและพระราชเสาวนีย ์ จาํนวน  50,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตามพระราชดาํริและพระราชเสาวนียห์รือศึกษาดูงาน  ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป  จาํนวน ,  บาท  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ ,   บาท ค่าวัสดุ   รหัส 533000 รวม  50,000.00    บาท                   -   วสัดุการเกษตร   รหัส 331000   จาํนวน 50,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร เช่น กระถาง ตน้ไม ้กลา้ไม ้ปุ๋ย เคมีภณัฑ ์ฯลฯ  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้แผนงานเคหะและชุมชน  รหัส  240 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกลู   รหัส 244   รวม  636,000.00       บาท งบดําเนินการ   รหัส                 รวม  636,000.00       บาท ค่าตอบแทน     รหัส 531000                รวม  30,000.00   บาท          -  ค่าเช่าทีทิงขยะ  จาํนวน  , .   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทิงขยะ ตงัจ่ายเงินอุดหนุนทวัไป  ค่าใช้สอย   รหัส 532000      รวม     606,000.00    บาท                     -   รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ   รหัส 3   จาํนวน    606,000.00  บาท  แยกเป็น (1)  ค่าจ้างเหมาบริการ   สําหรับทําความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยในเขตตาํบลลุโบะบือซา จาํนวน  ,000.00 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการสําหรับทําความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยในเขตตาํบลลุโบะบือซา ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป                   (2) ค่าจ้างเหมาบริการสําหรับทําความสะอาดสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านในตําบล ลุโบะบือซา จาํนวน ,   บาท เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการสําหรับดูแลมสัยิดและพืนทีสาธารณะในตาํบลลุโบะบือซา ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป 
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