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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู

อ าเภอ เมืองนราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 42,056,400 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป 12,998,500
งบบุคลากร 7,470,000

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,700,000
เงินเดือนนายก/รองนายก 520,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ต้ังจ่ายเป็นเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 45,000
เพือ่จ่ายเป็น์ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่นายกและรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 90,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,000,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,770,000
เงินเดือนพนักงาน 2,500,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 200,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล เช่น ค่าครองชีพ พืน้ที่
พิเศษ พสร. หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจ าต าแหน่ง 220,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลทีค่วรได้รับตาม
ระเบียบฯ ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,250,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามแผนอัตราจ้าง ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 600,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้างต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบด าเนินงาน 4,977,000
ค่าตอบแทน 593,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 350,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกประเภทหรือเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

ค่าเบีย้ประชุม 50,000
เพื่่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ประชุมให้กับคณะกรรมการในการประชุมหรืออื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 50,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างทีป่ฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน 135,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าใชส้อย 3,030,000
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,200,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการก าจัดขยะมูลฝอย,ซ่อมแซมย้ายหรือ
ติดต้ังทรัพย์สิน,ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 30,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล รับรองใน
การประชุมสภาสภาหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 350,000

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก
  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา

โครงการ อบต.เคล่ือนที่ 45,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการให้บริการประชาชนนอกสถานทีต้ั่ง เช่นการ
จัดเก็บภาษี การขึ้นทะเบียนเพือ่รับเบีย้ยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้

โครงการแก้ไขปัญหาประชาชนทีไ่ม่มีกรรมสิทธิ่่ในทีดิ่นท ากิน 50,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนในพืน้ทีต่ าบลล าภูทีป่ระสบปัญหาไม่มี
กรรมสิทธิใ์นทีดิ่นท ากินท าให้เสียโอกาสในการประกอบอาชีพ ต้ังจ่ายจากเงิน

โครงการแข่งเรือหน้าพระทีน่ั่ง 70,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันเรือหน้าพระทีน่ั่งในงานของดีเมืองนรา 
เพือ่เป็นการส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้ังจ่ายจาก

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐานของต าบล 30,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ในการจัดเก็บ และในการบันทึกข้อมูลพืน้ฐานที่
เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และ

โครงการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี เมืองนราธิวาส 50,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี เมืองนราธิวาส ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี หน้าที ่126

โครงการจัดงานวันส าคัญทางราชการ 80,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันส าคัญทางราชการ เช่น วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา(5ธันวา),วันแม่แห่งชาติ

โครงการจัดซ้ือถังขยะ 50,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือถังขยะเพิม่เติมเพือ่ให้บริการขนย้ายและก าจัด
ขยะมูลฝอยแก่ประชาชนในพืน้ทีต่ าบลล าภู ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎใน

โครงการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบลและแผนชุมชน 30,000
เพือ่จัดเวทีในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการบริการ
สาธารณะต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น การจัดเวทีประชาคมเพือ่โครงการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของพระบรมวงศานุวงศ์และ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
50,000

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของพระบรม
วงศานุวงศ์และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงิน

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม อบต. 90,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น
 จัดท าแผ่นพับ วารสาร ปฏิทิน หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

โครงการฝึกอบรมการท าประชาคมหมู่บ้านในพืน้ทีต่ าบล 5,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าการจัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้น าหมู่บ้าน ประธานประชาคม 
บัณฑิตย์อาสาประจ าหมู่บ้านและผู้เกี่ยวข้องในการท าประชาคมหมู่บ้านใน
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โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก 
สภา พนักงาน/พนักงานจ้างส่วนต าบล และแกนน าชุมชน

40,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
 พรบ.ข้อมุ่ลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแกนน าชมรมผู้สูงอายุต าบลล าภู 190,000
เพือ่จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ความส าเร็จของชุมชนผู้สูงอายุทัง้ในและ
นอกพืน้ทีต่ าบลล าภูที่่มีการจัดต้ังและด าเนินงานจนเกิดความเข้มแข็งสามารถโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/

พนักงานจ้างส่วนต าบลและแกนน าชุมชน
300,000

เพือ่จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน/พนักงานจ้างส่วนต าบล ตลอดจนแกนน าชุมชนเพือ่ให้ผู้เข้าร่วม

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาชนในต าบลล าภู 30,000
เพือ่เป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ เข้าใจบทบาทตาม
อ านาจหน้าทีร่ะเบียบกฎหมาย พร้อมเสียสละทุม่เทในการปฏิบัติหน้าที ่ต้ัง

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 50,000
เพือ่จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ในพืน้ที ่ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี หน้าที ่117

โครงการเลือกต้ัง 50,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังทัว่ไปหรือเลือกต้ังซ่อมผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
30,000

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน สตรี ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีจิตส านึกดีต่อชุมชน มีความรัก ความ

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง 80,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สุงวัย สร้างจิตสดใส 
ร่างกายแข็งแรง เพือ่ให้ผู้สูงวัยในพืน้ทีไ่ด้ท ากิจกรรมร่วมกัน และเป็นการสร้าง

โครงการสร้างความปรองดองของคนในท้องถิ่น 50,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่คน
ในท้องถิ่น หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฎใน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
คอมพิวเตอร์ เสาอากาศวิทยุไร้สาย หรืออื่น ๆ 

ค่าวัสดุ 790,000
วัสดุส านักงาน 80,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จาก
การพิมพ์ กระดาษไข แบบพิมพ์ต่าง ๆ ธงชาติ หรือการจ้างหรือท าเอง หรือ

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 50,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟูา ฟิวส์ สายไฟฟูา สายไมโครโฟนพร้อมขาต้ัง และ
อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เคร่ืองใช้ท าความสะอาดส านักงานและอุปกรณ์งานบ้าน
 เช่น น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพืน้ ชุดแก้วน้ าด่ืม 

วัสดุก่อสร้าง 50,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เช่นดิน
ลูกรัง หินคลุก ทราย ท่อ ปูนซีเมนต่๋ กระเบือ้ง น้ ามันทาไม้ แปรงทาสี เหล็ก 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000
เพือ่จ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอร่ี หัวเทียน ฯลฯ หรืออื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 350,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล เบนซิน น้ ามันเคร่ือง หรืออื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกเคร่ืองพิมพ์ โปรแกรม 
หรืออื่่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอื่น 80,000



หน้า : 1/1วันทีพิ่มพ์ : 7/8/2557  14:34:37

รวม
จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุทีซ้ื่อหรือจ้างหรือท าเอง หรือกรณีอื่น ๆ เช่น แผงกั้นจราจร
  แผ่นปูายจราจร หรือแผ่นปูายต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงิน

ค่าสาธารณูปโภค 564,000
ค่าไฟฟูา 350,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟูาทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบล ค่ากระแสไฟฟูา
สาธารณะ หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 30,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้น้ าประปาทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบล หรืออื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบล หรืออื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ 14,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรสาร ธนาณัติ ดวงตราไปรษณียากร หรืออื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ต้ังจ่่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 150,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพืน้ทีข่้อมูลอินเทอร์เน็ต หรืออื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน 551,500
ค่าครุภัณฑ์ 551,500
ครุภัณฑ์ส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 182,000
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด 24,000 บีทียู ชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ)จ านวน 2 เคร่ือง,

จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงห้องประชุม 99,500
เพือ่จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงห้องประชุม ประกอบด้วย
-เคร่ืองจ่ายไฟชุดประชุม จ านวน 1 ชุด 

จัดท าปูายแจ้งเตือนอุบัติเหตุ 80,000
เพือ่จัดท าปูายแจ้งเตือนอุบัติเหตุภายในต าบลล าภู ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี หน้าที ่78

ติดต้ังม่านบังแสง 50,000
เป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ังม่านบังแสง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปี หน้าที ่136

ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซ้ือเสาประตูฟุตบอล 90,000

เพือ่จัดซ้ือเสาประตูฟุตบอล 7 คน เสาประตูฟุตบอล 11 คน พร้อมอุปกรณ์ 
เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้ออกก าลังกายรู้จักใช้เวลาว่าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เสาวิทยุ 
หรืออืน ๆ ทีเกี่ยวข้อง

งานบริหารงานคลัง 2,807,000
งบบุคลากร 1,512,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,512,000
เงินเดือนพนักงาน 1,100,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 60,000
เพื่่อจ่ายเป็นเงินเพิม่ของพนักงานส่วนต าบล เช่น ค่าครองชีพ พืน้ทีพ่ิเศษ พสร.
 หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000
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เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลทีค่วรได้รับตามที่
ระเบียบฯ ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 280,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างตามแผนอัตราจ้าง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 30,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่แก่พนักงานจ้าง เช่น  ค่าครองชีพ พืน้ทีพ่ิเศษ หรืออื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบด าเนินงาน 508,000
ค่าตอบแทน 228,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 150,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกประเภทหรือเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นส าหรับพนักงน/พนักงานจ้างส่วนต าบล หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่าย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรืออื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน 38,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนต าบล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าใชส้อย 230,000
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 80,000

เพือ่จ่ายเป็น่ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ หรืออื่น ๆ
 ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 80,000

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบีย้เล่่ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก
 ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องของพนักงาน/พนักงานจ้างส่วน

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบจัดเก็บรายได้ 50,000
เพือ่จัดโครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบจัดเก็บรายได้แก่ผู้ทีอ่ยู่ในข่ายต้อง
ช าระภาษีเพือ่เป็นการกระตุ้นการเสียภาษีของผู้ทีอ่ยู่ในข่ายต้องช าระภาษีค้าง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ 50,000
วัสดุส านักงาน 50,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา อุปกรณ์ เคร่ืองเขียน กระดาษ
ไข แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ หรือการจ้างท าหรือท าเอง และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ัง

งบลงทุน 787,000
ค่าครุภัณฑ์ 787,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซ่่่ือรถบรรทุก (ดีเซล) 787,000
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ จ านวน 1 คัน เพือ่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 720,000

งบด าเนินงาน 720,000
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ค่าใชส้อย 670,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเข้าค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด 190,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเข้าค่ายเยาวชนนอกพืน้ทีเ่พือ่
เป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โรงเรียน ต้ังจ่ายจากเงิน

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 380,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาของต าบลล าภู เพือ่เป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนหันมาออกก าลังกายเพือ่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ท าให้สุขภาพ

โครงการจัดกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ 50,000
เพือ่จัดการแข่งขันกีฬาพืน้บ้าน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนใน
พืน้ทีใ่ห้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎใน

โครงการอบรมให้ความรู้การปูองกันยาเสพติดในครัวเรือน 50,000
เพือ่จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับผู้ปกครอง แกนน าหมู่บ้านใน
พืน้ทีต่ าบลให้ห่างไกลจากยาเสพติด ต้ังจ่ายจาก

ค่าวัสดุ 50,000
วัสดุกีฬา 50,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,656,800

งบบุคลากร 225,000
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 225,000
เงินเดือนพนักงาน 195,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพน้กงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 30,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล เช่น ค่าครองชีพ พสร. 
พืน้ทีพ่ิเศษ ของพนักงานส่วนต าบล หรืออื่น ๆ ที่

งบด าเนินงาน 913,000
ค่าตอบแทน 73,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกประเภทหรือเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างทีป่ฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ค่าเช่าบ้าน 30,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศุ่กษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าใชส้อย 690,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ 7 วันอันตราย 50,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการต้ังด่านตรวจเพือ่ลด
อุบัติเหตุในช่วงวันสงกรานต์ วันปีใหม่ เทศกาล

โครงการกู้ชีพกู้ภัย อบต.ล าภู 200,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ต้ังจ่าย
จากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี หน้าที ่109
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 190,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.) เพือ่เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 150,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) จ านวน 1 รุ่น จ านวน 50 คน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน 

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 50,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยชุมชน โดยมีกิจกรรมจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ จัดอบรมให้ความรู้

โครงการเสริมสร้างศักยถภาพชุมชนด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับเยาวชน ประชาชน
ทัว่ไป และซักซ้อมแผนด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น 

ค่าวัสดุ 150,000
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 90,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าชุดเคร่่ืองแบบ อปพร. ชุดดับเพลิง หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 60,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าสารเคมีดับเพลิง และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน 518,800
ค่าครุภัณฑ์ 518,800
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ

โครงการกั้นห้องวิทยุ ศูนย์ อปพร. อบต.ล าภู 20,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าผนังกั้นห้องวิทยุประจ าศูนย์ อปพร.อบต.ล าภึ 
เพือ่ให้เกิดความปลอดภัยในการติดต่อส่ือสารวิทยุราชการ และความปลอดภัย

โครงการติดต้ังเสาวิทยุประจ าศูนย์ อปพร. อบต.ล าภู 350,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดจ้างในการติดต้ังเสาวิทยุประจ าศูนย์ อปพร. 
อบต.ล าภุ  เพื่่อใช้ในการปฎิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือน

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง
จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 90,000

เพือ่จัดซ้ือชุดดับเพลิง ,อุปกรณ์ดับเพลิง หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซ่่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะพร้อมเคร่ืองพิมพ์ 58,800

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ จ านวน 1 ชุด 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ) พร้อม

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 9,282,000

งบบุคลากร 1,272,000
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,272,000
เงินเดือนพนักงาน 450,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 60,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ให้แก่พนักงานส่วนต าบล เช่น ค่าครองชีพ พื่่นทีพ่ิเศษ 
พสร.หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลทีค่วรได้รับตามทีร่ะ
บียบฯ ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 660,000
เพือ่จ่ายเป็น่ค่าจ้างของพนักงานจ้างตามแผนอัตราจ้าง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 60,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบด าเนินงาน 3,435,000
ค่าตอบแทน 108,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 50,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกประเภทหรือเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ๆ ส าหรับพนักงาน/พนักงานจ้างส่วนต าบล หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน 36,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าใชส้อย 1,150,000
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 100,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการซ่อมแซม ย้าย หรือติดต้ังทรัพย์สิน 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างแรงงานในการทาสีวาดรูปศิลปะฝาผนัง ค่าจ้างยาม

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 80,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าภู ในการรับรอง
ต้อนรับหรือเล้ียงรับรองคณะบุ่คคล พิธีเปิดอาคาร ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 80,000

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก
 ค่าลงทะเบียนต่างๆ  หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่ัก 
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ

โครงการค่ายอาสาภาคฤดูร้อนรองรับอาเซียน 50,000
จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีน
กลางให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพืน้ทีต่ าบล เพือ่ให้ความรู้ในการใช้โครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองนราธิวาส
30,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองนราธิวาส โดยการจัดหาวัสดุ 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 180,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนในต าบลล าภูให้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ หวงแหน และการฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติโครงการเพิม่ประสิทธิภาพคณะกรรมการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ประจ าหมุ่่บ้าน (ทสม.)
180,000

เพือ่จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านบทบาทหน้าทีข่อง ทสม. จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทัง้ในและ

โครงการเรารักษ์ล าภู 50,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ขจัดปัญหาส่ิงแวดล้อม ดูแลรักษาความสะอาด
 จัดระเบียบชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์เพือ่ให้ทัศนียภาพในพืน้ทีต่ าบลล าภู

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 80,000
จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติเพือ่เป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนในต าบลล าภูได้มี
เวทีในการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและเสริมสร้างความสัมพันธ์
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โครงการวันส่่ิงแวดล้อม 50,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันส่ิงแวดล้อมโลก ซ่ึงตรงกับ
วันที ่5 มิถุนายน ของทุกปี เพือ่เป็นการตระหนัก สร้างเสริมปลูกจิตส านึกต่อ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 200,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าภู ต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุน ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี 91

โครงการหน้าบ้านน่ามอง 50,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประกวดหน้าบ้านน่ามอง โดยทุก ๆ 
ครัวเรือนร่วมมือกันปรับปรุงบ้านเรือนให้น่าอยู่ การจัดส่ิงแวดล้อมของบ้าน

ค่าวัสดุ 2,140,000
วัสดุส านักงาน 20,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา วัสดุเคร่ืองเขียน แบบ
พิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ หรือการจ้างท าเอง หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงิน

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 40,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟูา ฟิวส์ สายไฟฟูา สายไมโครโฟนพร้อมขาต้ัง และ
อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าภู ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เคร่ืองใช้ท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
อุปกรณ์งานบ้าน เช่น น้ ายาล้างห้องน้ า แปรง ไม้กวาด 

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,900,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารเสิรม(นม)ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.5 แห่ง ในต าบล
ล าภู

วัสดุการเกษตร 50,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าพันธฺไ์ม้ กระถางต้นไม้ ปุย๋ ดินปลูกต้นไม้ หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ทีใ่ช้บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าภู

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 30,000
เพือ่จ่ายเป็นค่า

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกเคร่ืองพิมพ์ โปรแกรม 
หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน

วัสดุการศึกษา 30,000
เพือ่จัดซ้ือส่ือวัสดุการศึกษา,ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ,เคร่ืองเขียนและแบบ
พิมพ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องให้แก่นักเรียนใน

ค่าสาธารณูปโภค 37,000
ค่าไฟฟูา 25,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟูาทีศู่นย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าภู ค่ากระแสไฟฟูาสาธารณะ
 หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 12,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้น้ าประปาทีศู่นย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าภู หรืออื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน 415,000
ค่าครุภัณฑ์ 415,000
ครุภัณฑ์ส านักงาน

จัดซ้ือคูลเลอร์สแตนเลส ประจ า ศพด. 5,000
เพือ่จัดซ้ือคูลเลอร์สแตนเลส ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าภู จ านวน 1 
ใบ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา

จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ศพด. 60,000
เพือ่จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าภู  จ านวน   ชุด ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี 

ครุภัณฑ์การศึกษา
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จัดซ้ือเคร่ืองเล่นส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 200,000
เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองเล่นส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
 ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี หน้าที ่93

จัดซ้ือเคร่ืองเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ศพด. 50,000
เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี หน้าที ่93

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน 4,160,000
เงินอุดหนุน 4,160,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,500,000

เพือ่อุดหนุนให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 5 แห่งในต าบลล าภูตามโครงการ
สนับสนุนอาหารให้กับโรงเรียน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนพัฒนา

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 660,000
เพือ่อุดหนุนให้
1.มัสยิดนูรุลอีบาดะห์ หมู่ที ่1 จ านวน 60,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 200,000

งบด าเนินงาน 20,000
ค่าใชส้อย 20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 20,000
เพือ่จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนปูองกันโรค ผ่าตัด ท าหมัน หรือฉีดยา
คุมก าเนิดให้กับสุนัขและแมวในพื่นทีต่ าบลล าภู ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏ

งบลงทุน 180,000
ค่าครุภัณฑ์ 180,000
ครุภัณฑ์ส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองพ่นสารเคมีแบบฝอยละอองขนาดเล็กชนิดสะพายหลัง 180,000
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองพ่นสารเคมีแบบฝอยละอองขนาดเล็กชนิด
สะพายหลังเพือ่ใช้ในการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 10,746,700

งบบุคลากร 1,262,000
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,262,000
เงินเดือนพนักงาน 600,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 70,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ให้กับพนักงานส่วนต าบล เช่น ค่าครองชีพ พืน้ทีพ่ิเศษ 
พสร.ของพนักงานส่วนต าบลหรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลทีค่วรได้รับตามที่
ระเบียบฯ ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 500,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานตามแผนอัตราจ้าง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 50,000
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เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ให้กับพนักงานจ้าง เช่น ค่าครองชีพ พืน้ทีพ่ิเศษ หรืออื่น ๆ
 ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบด าเนินงาน 566,000
ค่าตอบแทน 196,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกประเภทหรือเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ๆ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างทีป่ฏิบัติงานอกเวลาราชการ 

ค่าเช่าบ้าน 56,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลิอการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าใชส้อย 170,000
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 70,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดต้ังไฟฟูา ค่าติดต้ังประปา
 หรืออื่น ๆ ที่่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 80,000

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหระ ค่าเช่าทีพ่ัก
 ค่าลงทะเบียนพนักงาน/พนักงานจ้างส่วนต าบล หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ัง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุง รักษาทรัพย์สิน อบต. หรืออื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ 200,000
วัสดุส านักงาน 30,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
 กระดาษไข แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ หรือการจ้างท าของหรือท าเอง ต้ังจ่ายจาก

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 100,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟูา ฟิวส์ สายไฟฟูา สายไมโครโฟนพร้อมขาต้ัง หรือ
อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง 50,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง หรืออื่น  ทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ดินลูกรัง
 หินคลุก ทราย ท่อ ปูนซีเมนต์ ยางมะตอยส าเร็จรูป จอบ พล่ัว คราก ตลับ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกเคร่ืองพิมพ์ โปรแกรม 
หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน 7,248,700
ค่าครุภัณฑ์ 235,500
ครุภัณฑ์ส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 33,000
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด 24,000 
บีทียู ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใแผน

จัดท าปูายบ้าน/หมู่บ้าน/ถนน 100,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าปูายบ้าน หมู่บ้านและภนนภายในต าบลล าภู
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี 

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
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ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 20,000
เพือ่จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการติดต้ังเสาไฟฟูาสูงส่องสว่าง 4 ทิศทาง 50,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าติดต้ังเสาไฟฟูาสูงส่องสว่าง 4 ทิศทาง ณ จุดตรวจบ้านปลักปลา
 เพือ่เพิม่ความปลอดภัยให้กับประชาชน

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซ้ือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 28,000

เพือ่จัดซ้ือกล้องถ่ายรูปดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้อง  จ านวน 1 ชุด เพือ่ใช้
ในกองช่่าง ไว้ใช้ในการบันทึกภาพกิจกรรม/โครงการต่่าง ๆ ทีด่ าเนินการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 4,500

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพืน้ฐาน

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 7,013,200
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างศาลามณฑปพ่อท่านบางเค็ม หมู่ที ่2 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส

400,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลามณฑปพ่อท่านบางเค็ม หมู่ที ่2 ต าบลล าภู อ าเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส ศาลาขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร 

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบว-์ส่ีเลนบายพาด หมู่ที ่9 บ้าน
ทุง่งาย ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

1,184,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบว-์ส่ีเลนบายพาด หมู่ที่
 9 บ้านทุง่งาย ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาวโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม-ศูนย์ราชการฯ(สถาน

พินิจ) หมู่ที ่10 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
495,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม-ศูนย์ราชการฯ
(สถานพินิจ) หมู่ที ่10 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท าเนียบ-พรุโต๊ะสุข หมู่ที ่6 

บ้านท าเนียบ ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
2,416,400

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท าเนียบ-พรุโต๊ะสุข 
หมู่ที ่6 บ้านท าเนียบ ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือคลองซอย 3 หมู่ที ่11 บ้านบา

โง ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
900,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือคลองซอย 3 หมู่ที ่
11 บ้านบาโง ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว โครงการขุดคูระบายน้ าจุดโรงเรียนบ้านรามา-คลองใหญ่ หมู่ที ่5 ต าบลล าภู 

อ าเภอเมือง
194,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าขุดคูระบายน้ าจุดโรงเรียนบ้านรามา -คลองใหญ่ หมู่ที ่5 ต าบล
ล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาวโครงการขุดลอกคลองสายสะพานคล้องช้าง หมู่ที ่3 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง 

จังหวัดนราธิวาส
126,800

เพือ่จ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายสะพานคล้องช้าง หมู่ที ่3 ต าบลล าภู อ าเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร 

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที ่1-11 500,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที ่1-11 ถนนภายในต าบลล าภู 
รายละเอียดตามแบบที ่อบต.ก าหนด 

โครงการติดต้ังโคมไฟฟูาสาธารณะภายในต าบลล าภู 50,000
เพือ่จัดซ้ือและติดต้ังโคมไฟฟูาสาธารณะภายในต าบลล าภู ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี หน้าที ่83-84

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนภายในต าบลล าภู 300,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงหินคลุก ถนนภายในต าบลล าภู หมู่ที ่1-11 
รายละเอียดตามแบบที ่อบต.ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎใแผน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที ่4 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 447,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที ่4 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส ขนาดกว้าง 2.5.00 เมตร ความยาว 230.00 เมตร หนา 0.12 เมตร

งบเงินอุดหนุน 1,670,000
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เงินอุดหนุน 1,670,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,670,000

เพือ่จ่ายให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 770,000 บาท และการ
ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 900,000 บาท

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 480,000

งบด าเนินงาน 480,000
ค่าใชส้อย 480,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันสตรีสากล อบต.ล าภู 50,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสตรีสากลซ่ึงตรงกับวันที ่
8 มีนาคม ของทุกปี เพือ่เป็นการระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพือ่ให้ได้

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสตรี 190,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีต าบลล าภู ต้ังจ่ายจากเงิน

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพคณะกรรมการสตรีประจ าหมู่บ้าน 50,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพือ่เพิม่พูนความรู้เร่ืองบทบาท
หน้าทีข่องตนเอง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี หน้าที ่

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในต าบลล าภู 50,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนในพืน้ทีท่ี่
ว่างงานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างรายได้เสริมและลดรายจ่ายใน

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับสตรีต าบลล าภู 50,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรีต าบลล าภู 
เพือ่ให้กลุ่มสตรีได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถสร้างรายได้เสริมและโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานท าของนักเรียนนักศึกษาให้มีรายได้

ระหว่างปิดภาคเรียน
40,000

เพือ่ให้เยาวชนในต าบลล าภูทีม่ีฐานะยากจนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยขน์ใน
ช่วงเวลาปิดภาคเรียน ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเพือ่เตรียมความ

โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจครอบครัว 50,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ เพือ่ให้สตรีในต าบลล าภูหันมาดูแล
เอาใจใส่ครอบครัวมากขึ้นและเพือ่ให้สตรีทีม่ีความรู้ความสามารถครบถ้วน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,911,700

งบด าเนินงาน 1,704,200
ค่าใชส้อย 1,704,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเข้าสุนัตหมู่ 80,000
เพือ่เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทัง้
ยังเป็นการช่วยเหลือ/ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการประกอบพิธี ต้ัง

โครงการดาวะห์สัญจร 190,000
เพือ่จัดกิจกรรมดาวะห์สัญจรพาผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชนในพืน้ทีต่ าบลโดยมี
วัตถุประสงค์แลกเปล่ียนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้น าศาสนา ด้าน

โครงการเดือนถือศีลอด 126,000
จัดกิจกรรมเดือนถือศีลอด โดยสนับสนุนข้าวสาร อาหารแห้ง และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ยากไร้ในช่วงเดือนถือศีลอด เพือ่ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจ

โครงการประเพณีสวดหน้าบ้าน 30,000
เพือ่เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี หน้าที ่126

โครงการฝึกอบรมการเรียนการสอนอัลกรุอานโดยใช้ระบบกีรออาตี 88,200
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอัลกรุอานตามระบบกีรออาตีให้แก่ครูสอนอัลกรุ
อานในพืน้ที ่จ านวน 50 คน เพือ่เพิม่ศักยภาพในการสอนให้ถูกต้องตามหลัก



หน้า : 1/1วันทีพิ่มพ์ : 7/8/2557  14:34:37

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
รวม

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 60,000
จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพือ่พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิตตาม
วิถีพุทธและอิสลามให้กับเด็กและเยาวชนในพืน้ที่

โครงการเมาลิดกลาง อบต.ล าภู 80,000
จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนาอิสลาม งานเมาลิดกลางเพือ่เป็นการ
อนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงิน

โครงการวันเข้าพรรษา 50,000
เพือ่เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภมู่
ปัญญาท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี หน้าที ่124

โครงการวันผู้สูงอายุ 100,000
เพือ่เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี หน้าที ่124

โครงการวันลอยกระทง 100,000
เพือ่เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี หน้าที ่123

โครงการวันวิสาขบูชา 20,000
เพือ่เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี หน้าที ่127

โครงการวันสารทเดือนสิบ 50,000
เพือ่เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี หน้าที่

โครงการวันออกพรรษา 40,000
เพือ่เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี หน้าที ่123

โครงการวันอาสาฬหบูชา 20,000
เพือ่เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี หน้าที 127

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผู้น าศาสนาพุทธ 190,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานทีข่องผู้น าศาสนา
และบุคลากรทางศาสนาในต าบลล าภู เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ต้ัง

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผู้น าศาสนาอิสลาม 190,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานทีข่องผู้น าศาสนา
และบุคลากรทางศาสนาในต าบลล าภู เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ต้ังจ่าย

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะพืน้บ้าน 30,000
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพืน้บ้าน เพือ่ให้
เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความส าคัญในศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการสานรักสู่ผู้สูงวัย ลูกหลานใส่ใจดูแล 80,000
เพือ่จัดกิจกรรมสานรักสู่ผู้สูงวัย ลูกหลานใส่ใจดูแล โดยจัดบรรยายธรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินชีวติในช่วงสูงวัยให้กับผู้สูงอายุในพืน้ทีท่ีเ่ป็น

โครงการสานสัมพันธ์วันอิดิลฟิตรี 40,000
เพือ่เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี หน้าที ่

โครงการสานสัมพันธ์วันอิดิลอัฎฮา 40,000
เพือ่เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี หน้าที ่124

โครงการอนุรักษ์มรดกไทย 50,000
เพือ่เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี 

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 50,000
เพือ่เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี 

งบเงินอุดหนุน 207,500
เงินอุดหนุน 207,500
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 32,500
1.ทีท่ าการปกครองอ าเภอเมืองนราธิวาส จ านวน 30,000 บาท เพือ่สนับสนุน
โครงการประเพณีของดีเมืองนรา ประจ าปี 2558 และงานแข่งขันเรือกอและ

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 175,000
1.เพือ่อุดหนุนให้วัดล าภู วัดโคกโก วัดล าภู แห่งละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 
75,000 บาท ตามโครงการส่งเสริมศาสนา 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 190,000

งบด าเนินงาน 190,000
ค่าใชส้อย 110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 30,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการตามพระราชด าริในต าบลล าภู
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี

โครงการปูองกันและก าจัดศัตรูพืช 30,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปูองกันและก าจัดศัตรูพืช เช่น กิจกรรม
การแข่งขันหนูนา จัดอบรมให้ความรู้ เป็นการลดรายจ่ายของเกษตรกรอีกทาง

โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวในนาร้าง 50,000
เพือ่จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้พืน้ทีน่าร้างให้เกิดประโยชน์ลดรายจ่ายของ
เกษตรกร และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท านา ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน 

ค่าวัสดุ 80,000
วัสดุการเกษตร 80,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าพันธุ ์กระถางต้นไม้ ปุย๋ ดินปลูกต้นไม้ หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 1,063,700

งบกลาง 1,063,700
งบกลาง 1,063,700
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 150,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานส่วนต าบล ต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุน

เบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 78,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 13 รายๆ ละ 500
 บาท/เดือน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎใแผน

ส ารองจ่าย 300,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและกรณ่ีจ าเป็นเร่งด่วน ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 350,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต้ังจ่าย
จากเงินอุดหนุน

เพือ่เป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ล าภู ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี หน้าที ่97

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 185,700
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู
อ าเภอ เมืองนราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 42,056,400 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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แผนงานการศึกษา
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แผนงานเคหะและชมุชน
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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