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

 
ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน    1,826,800.00     บาท    แยกเป็น 

 แผนงานบริหารงานทัวไป  รหัส  งานบริหารงานคลัง   รหัส 00113           รวม   1,826,800.00     บาท งบบุคลากร               รหัส 520000  รวม      1,170,000.00     บาท เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)   รหัส 522000 - เงินเดือนพนกังาน   รหัส 220100 จําน วน   749,280.00  บ าท   เพื อ จ่าย เป็ น เงิน เดือนพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พร้อมทงัเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาํปี ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- เงินเพิมต่างๆ ของพนกังาน   รหสั 220200 จาํนวน  36,000.00  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชวัคราวให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตาํบล ตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ก.อบต.) เรือง กาํหนดหลกัเกณฑก์ารให้พนักงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ลูกจา้งประจาํ และพนักงานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดร้ับเงินเพิมการครองชีพชวัคราวและเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ  และค่าตอบแทนพิเศษสําหรับผูป้ฏิบัติงานในพืนทีจังหวดัชายแดนภาคใต ้    ตงัจ่ายจากเงินรายได ้-     เงินประจาํตาํแหน่ง   รหัส 220300  จาํนวน   , .    บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนกับริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- ค่าจ้างพนักงานจา้ง   รหัส 220600  จาํนวน  282,720.00 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน (เงินเดือน) ของพนกังานจา้งและค่าตอบแทนพิเศษ (เงินทีจ่ายเพิมให้แก่พนกังานจา้งเมือมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน คุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น) ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ - เงินเพิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง   รหสั 220700 จาํนวน 60,000.00 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชวัคราวและเงินปรับเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจา้ง ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนตาํบล (ก.อบต.) เรืองกาํหนดหลกัเกณฑก์ารให้พนกังานองค์การบริหารส่วนตาํบล ลูกจา้งประจํา และพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนตําบลให้ได้รับเงินเพิมการครองชีพชวัคราวและเงินปรับเพิมต่างๆ  และค่าตอบแทนพิเศษสําหรับผูป้ฏิบติังานในพืนทีจังหวดัชายแดนภาคใต ้ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้
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งบดําเนินการ   รหัส  รวม      643,200.00      บาท ค่าตอบแทน    รหัส 531000 รวม  293,200.00    บาท - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     รหสั 310300จาํนวน 20,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการให้แก่พนกังานส่วนตาํบลและพนกังานจา้ง ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- ค่าเช่าบา้น     รหัส 310400  จาํนวน 55,200.00 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบลทีมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบฯ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  รหสั 310500  จาํนวน 20,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบลทีมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบฯ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้- ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   รหัส 310100  จาํนวน 198,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามทีไดรั้บมอบหมาย และจ่ายเป็นค่าเงินรางวลัเกียวกบัการสอบ และค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ค่าตอบแทนต่างๆ และค่าเบียประชุม ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตาํบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ ค่าใช้สอย   รหัส 532000 รวม 250,000.00     บาท - รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   รหัส  จาํนวน 70,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เขา้ปกหนังสือและขอ้บญัญติัต่างๆ ค่าธรรมเนียม และค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ - รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ รหสั32030 จาํนวน 130,000.00   บาท แยกเป็น (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร    จาํนวน 100,000.00 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอบรมตามโครงการต่างๆ สาํหรับเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพกั และค่าใชจ่้ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาตามโครงการและหนงัสือสังการของกรม ของพนกังานส่วนตาํบล พนกังานจา้ง ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ (2) ค่าใช้จ่ายโครงการจดัเก็บภาษีเคลือนที  จาํนวน  , .  บาท เพือจ่ายเป็นค่าโครงการเกบ็ภาษีในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลโุบะบือซา  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ 
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- ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม   รหัส 320400  จาํนวน 50,000.00 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณ ฑ์ ต่างๆ เช่น  เครืองคอมพิ วเตอร์ เค รืองปรับ อากาศ รถยน ต ์รถจกัรยานยนต์ และซ่อมแซมครุภณัฑ์และสิงก่อสร้างทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาํบลลุโบะบือซา เช่น ท่อประปา และอืนๆ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้ค่าวัสดุ   รหัส 533000 รวม  100,000.00    บาท (1) วสัดุสาํนกังาน   รหสั 330100 จําน วน  50,000.00 บ าท  เพื อจ่ายเป็น ค่าซื อสิ งข องเครืองใชต่้างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ฯลฯ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้                      (2) ว ัสดุคอมพิวเตอร์ รหัส 331400 จํานวน 50,000.00 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ เช่น แผน่ดิสก์ โปรแกรม และวสัดุอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ ตงัจ่ายจากเงินรายได ้งบลงทุน               รวม   13,600.00     บาท ค่าครุภัณฑ์   รหัส 1000   รวม   13,600.00     บาท  ครุภัณฑ์สํานักงาน   รหัส 410100         (1) ค่าจดัซือตูเ้อกสาร  จาํนวน 9,000.00 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือตูเ้อกสาร  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้          ( ) ค่าจดัซือเกา้อี  จาํนวน 4,600.00 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเกา้อี  ตงัจ่ายจากเงินรายได ้        

 


