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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตําบลลุโบะบือซา อาํเภอยงีอ จงัหวัดนราธิวาส รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน หน่วยงาน   ส่วนโยธา 

 
ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน     3,992,900.00      บาท แยกเป็น 
 แผนงานเคหะและชุมชน รหัส 00240   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน   รหัส 00241  รวม   3,992,900.00    บาท งบบุคลากร   รหัส 520000   รวม    495,280.00    บาท  เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)   รหัส 522000 - เงินเดือนพนักงาน   รหัส 220100  จาํนวน 265,480.00 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พร้อมทงัเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาํปี ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- เงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน   รหัส 220200  จาํนวน 16,440.00 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชวัคราว  ใหแ้ก่พนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ก.อบต.) เรือง กาํหนดหลกัเกณฑ์การให้พนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดร้ับเงินเพิมการครองชีพชวัคราวและเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ  และค่าตอบแทนพิเศษสําหรับผูป้ฏิบติังานในพืนทีจังหวดัชายแดนภาคใต ้ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- เงินประจาํตาํแหน่ง   รหัส 220300  จาํนวน   , .    บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนกับริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- ค่าจ้างพนักงานจ้าง   รหัส 220600  จํานวน 141,360.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน (เงินเดือน) ของพนกังานจา้งและค่าตอบแทนพิเศษ (เงินทีจ่ายเพิมให้แก่พนกังานจา้งเมือมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน คุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น) ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ - เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจา้ง   รหัส 220700  จาํนวน 30,000.00 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชวัคราวและเงินปรับเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจา้ง ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนตาํบล (ก.อบต.) เรืองกาํหนดหลกัเกณฑก์ารให้พนกังานองค์การบริหารส่วนตาํบล ลูกจา้งประจํา และพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนตําบลให้ได้รับเงินเพิมการครองชีพชวัคราวและเงินปรับเพิมต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษสําหรับผูป้ฏิบติังานในพืนทีจังหวดัชายแดนภาคใต ้   ตงัจ่ายจากเงินรายได ้
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งบดาํเนินการ   รหัส     รวม     885,620.00         บาท  ค่าตอบแทน   รหัส 531000   รวม     133,620.00           บาท - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   รหัส 310300 จาํนวน 10,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการให้แก่พนกังานส่วนตาํบลและพนกังานจา้ง ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ - ค่าเช่าบา้น   รหัส 310400  จาํนวน 36,000.00 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นให้แก่พนกังานส่วนตาํบลทีมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบฯ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   รหัส 310500  จาํนวน 10,000.00 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบลทีมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบฯ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน   รหัส 310100  จาํนวน 77,620.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามทีไดรั้บมอบหมาย และจ่ายเป็นค่าเงินรางวลัเกียวกับการสอบ และค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ค่าตอบแทนต่างๆ และค่าเบียประชุม ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตาํบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ค่าใช้สอย   รหัส 532000  รวม    362,000.00      บาท - รายจ่ายเพือให้ไดม้าซึงบริการ   รหัส   จาํนวน  282,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและขอ้บญัญัติต่างๆ ค่าธรรมเนียม และรวมทงัค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทําของ  บํารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้า ตลอดจนจ้างแรงงานดําเนินการก่อสร้างบ้านให้ประชาชนผูด้้อยโอกาส  ผูย้ากไร้และผูย้ากจน และค่าจ้างเหมาบริการผูดู้แลไฟฟ้า  และจ้างเหมาบริการผูดู้แลการก่อสร้าง ค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ - รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ รหัส 300   จาํนวน   80,000.00  บาท  แยกเป็น (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจักร  จาํนวน 50,000.00 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการและอบรมตามโครงการต่างๆ สําหรับเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพกั และค่าใชจ่้ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาตามโครงการและหนังสือสังการของกรม ของพนักงานส่วนตาํบล พนักงานจา้ง ตังจ่ายจากเงินรายได ้ 
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- ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม   รหัส 320400  จาํนวน 30,000.00 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาํบลลุโบะบือซา เช่น ท่อประปา และอืนๆ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้

ค่าวสัด ุ  รหัส 533000  รวม  390,000.00   บาท (1) วสัดุสํานักงาน   รหัส 330100  จาํนวน 20,000.00 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ฯลฯ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ (2) วสัดุก่อสร้าง   รหัส 330600   จาํนวน 100,000.00 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น ไม ้ตะปู เลือย จอบ เสียม คีม คอ้น ท่อนาํและอุปกรณ์ประปา หินคลุก ฯลฯ และจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง เพอืนาํไปสร้างบา้นใหป้ระชาชนผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร้และผูย้ากจน ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ (3) วสัดุคอมพิวเตอร์   รหัส 331400  จํานวน 20,000.00 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ เช่น แผน่ดิสก ์โปรแกรม และวสัดุอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้             (4) วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ    รหัส 330200   จาํนวน 250,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า บลัลาร์ด สตาร์ทเตอร์ ฟิวส์ ฯลฯ สําหรับใชใ้นอาคารทีทาํการหรืออาคารสถานที และไฟฟ้าสาธารณะทีอยู่ในความดูแลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตงัจ่ายจากเงินรายได ้
งบลงทุน                     รวม    2,612,0 .   บาท ค่าทดีนิและสิงก่อสร้าง  รหัส 2      รวม    2,612,000.00  บาท 

-  ค่าถมดนิ  รหัส    รวม  , .   บาท  ( )  โครงการถมดินยกระดบับริเวณดา้นหลงัอาคารสํานักงาน อบต.ลุโบะบือซา จาํนวน ,   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการถมดินยกระดบับริเวณดา้นหลงัอาคารสํานกังาน อบต.ลุโบะบือซา ขนาดกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร สูงเฉลีย .  เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ,  ตารางเมตร ตามแบบที อบต.กาํหนด  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้
-  ค่าต่อเตมิหรือดดัแปลงอาคารบ้านพกั  รหัส  รวม , .  บาท ( )  โครงการปรับปรุงต่อเติมเพดานอาคารห้องนาํ  จาํนวน  ,   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงต่อเติมเพดานอาคารหอ้งนาํ   ขนาดกวา้ง .   เมตร  ยาว .   เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ .  ตารางเมตร ตามแบบที อบต.กาํหนด  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้   
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-  ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค  รหัส  000    รวม    2,172,000.00  บาท     (1)   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขา้มัสยิดบา้นกาํปงแซ  จาํนวน , .  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขา้มสัยิดบา้นกาํปงแซ  ขนาดกวา้ง  เมตร ยาว  เมตร หนา .  เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  ตารางเมตร ตามแบบที อบต.กาํหนด  ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนสาํหรับชดเชยรายได ้  (2)   โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาแร-บ้านลุโบะบือซา  จาํนวน , .  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นกาแร-บา้นลุโบะบือซา  ขนาดกวา้งขา้งละ  เมตร ยาว  เมตร หนา .  เมตร หรือมีผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ ,  ตารางเมตร ตามแบบที อบต.กาํหนด  ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนสาํหรับชดเชยรายได ้  (3)   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายตรงขา้มบา้นนารง จาํนวน , .  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรงขา้มบา้นนารง ขนาดกวา้ง  เมตร ยาว  เมตร หนา .  เมตร หรือมีผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่  ตารางเมตร ตามแบบที อบต.กาํหนด  ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนสาํหรับชดเชยรายได ้  (4)   โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหลก็  หนา้สาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลุโบะบือซา จ ํานวน , .  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  หน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตาํบลลุโบะบือซา มีขนาดพืนทีสร้างไม่น้อยกว่า , .  ตารางเมตร ตามแบบที อบต.กาํหนด  ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนสาํหรับชดเชยรายได ้                        ( )  โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังถนนสายเลียบคลอง หมู่ที   บา้นกาแร จาํนวน ,  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังถนนสายเลียบคลอง หมู่ที  บา้นกาแร ช่วงที  ขนาดกวา้ง .   เมตร  ยาว .  เมตร หนาเฉลีย .  เมตร ช่วงที  ขนาดกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนาเฉลีย  .  เมตร พร้อมวางท่อระบายนาํ ขนาด ø .  เมตร จาํนวน    ท่อน  หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า , .  เมตร ตามแบบที อบต.กาํหนด  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้

  -  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดนิและสิงก่อสร้าง รหัส  รวม  , .  บาท   ( ) ค่าซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง  จาํนวน  , .   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้     
    


