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               เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ต้ังจ่ายเปน็เงินรายได้

               พื้นที่พิเศษ พสร. หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหนง่ของพนกังานส่วนต าบลที่ควรได้รับตาม
ระเบยีบฯ ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้               ระเบยีบฯ ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 1,337,280

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานส่วนต าบล เช่น ค่าครองชีพ
พื้นที่พิเศษ พสร. หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนกังานจ้างตามแผนอัตราจ้าง ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้

เงินประจ าต าแหนง่ 218,400

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนกังานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน 230,000
               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา
และเลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,895,680
เงินเดือนพนกังาน 2,950,000

               และเลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่เลขานกุารนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,000,000
               ส่วนต าบล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่นายกและรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานกุาร/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 90,000
               ส่วนต าบล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

45,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่ใหแ้ก่นายกและรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,000
               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

         วันท่ีพิมพ์ : 29/7/2558  16:28:28

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

             ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิน้ 39,410,730 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

               ต้ังจ่ายเปน็เงินรายได้

     งานบริหารทั่วไป 12,739,636
     งบบุคลากร 7,595,680

             และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู
อ าเภอ เมืองนราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส

2,700,000
เงินเดือนนายก/รองนายก 520,000

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก

               เงินรายได้
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                พื้นที่พิเศษ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

                ประโยชนต์อบแทนอื่นส าหรับพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง

               ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

30,000

                ติดต้ังทรัพย์สิน,ค่าธรรมเนยีมต่างๆเช่นค่าธรรมเนยีมในการก าจัดขยะ,ค่าเบีย้

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

              หนา้ :2/39
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจ้าง 160,000

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง เช่น ค่าครองชีพ

350,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหาร               ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหาร

               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้าง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล
รับรองในการประชุมสภาหรือคณะกรรมการหรืออนกุรรมการ

1,200,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

                รับรองในการประชุมสภาหรือคณะกรรมการหรืออนกุรรมการต่าง ๆ
                หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาแรงงานในการก าจัดขยะมูลฝอย,ซ่อมแซม ย้ายหรือ
หรือติดต้ังทรัพย์สิน,ค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ เช่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 15,000

                ประกัน,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าติดต้ังไฟฟูา,ค่าติดต้ังระบบ Authentication
                พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2554 หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนกังานส่วนต าบล
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย 2,590,000

ค่าเช่าบา้น 100,000

                พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้างที่ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
                ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 50,000
                อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้างที่ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบีย้ประชุมใหค้ณะกรรมการในการประชุมหรือ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

                หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกประเภทหรือเงิน
ประโยชนต์อบแทนอื่นส าหรับพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง

ค่าเบีย้ประชุม 50,000

งบด าเนินงาน 4,739,000
ค่าตอบแทน 565,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 350,000
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               พื้นฐานที่เปน็มาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชนใ์นการวางแผนพัฒนา

               หนา้ที่ 221
               ประโยชนใ์นด้านต่าง ๆ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี

50,000โครงการจัดงานวันส าคัญทางราชการ

               จัดการบริการสาธารณะต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น
               การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี
              แผนชุมชน  หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎใน
              แผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 151

                ทางราชการ  ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผน

               เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา (5ธันวา),วันแม่แหง่ชาติ(12 สิงหา),
               วันปยิมหาราช (23 ตุลา) วันท้องถิ่นไทย หรือวันส าคัญอื่น ๆ ของ

               พัฒนาสามป ีหนา้ที่ 188

              บริการตรวจสุขภาพ ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยจัดใหบ้ริการด้านการศึกษา
              ฯลฯ และอี่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี
               หนา้ที่ 152

              กิจกรรมใหบ้ริการต่าง ๆ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เช่น รพ.สต.จัดให้

               เช่น การจัดเก็บภาษี การขึ้นทะเบยีนเพื่อรับเบีย้ยังชีพของผู้สูงอายุ
              ผู้พิการ ผู้ปวุยเอดส์ ใหค้ าปรึกษาด้านกฎหมาย ฯลฯ รวมถึงการบรูณาการ

50,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการใหบ้ริการประชาชนนอกสถานที่ต้ัง
ต้ัง เช่น การจัดเก็บภาษี การขึ้นทะเบยีนเพื่อรับเบีย้ยังชีพของผู้สูงอายุ

               ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 223

โครงการจัดท าเวทีประชาคมหมูบ่า้น/ต าบลและแผนชุมชน

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม อบต.
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เช่น จัดท าแผ่นพับ วารสาร ปฏิทิน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันส าคัญทางราชการ
เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา (5 ธันวา),วันแม่แหง่ชาติ 

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอบรม ในการจัดเก็บ และในการบนัทึกข้อมูล
พื้นฐานที่เปน็มาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชนใ์นการวางแผนพัฒนา

               ท้องถิ่นและเปน็ข้อมูลที่หนว่ยงานต่าง ๆ ใหค้วามเชื่อถือได้และสามารถน าไปใช้

               ส่วนต าบล เช่น จัดท าแผ่นพับ วารสาร ปฏิทิน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

90,000

25,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดเวทีในการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนต่อการ
จัดการบริการสาธารณะต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังทั่วไปหรือเลือกต้ังซ่อม
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้ังจ่ายจาก

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของต าบล 30,000
               เงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 152
               ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้ังจ่ายจาก

โครงการการเลือกต้ัง 100,000

โครงการ อบต.เคล่ือนที่
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               หมูบ่า้น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี

               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 199

               สมาชิกสภา พนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้างและแกนน าชุมชนเพื่อให้

               หนา้ที่ 199

               พร้อมขาต้ัง  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

วัสดุส านกังาน 180,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุส านกังาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ส่ิงพิมพ์
ที่ได้จากการพิมพ์ กระดาษไข แบบพิมพ์ต่าง ๆ ธงชาติ หรือการจ้าง

               ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 50,000

เพื่อจ่ายเปน็ค่าหลอดไฟฟูา ฟิวส์ สายไฟฟูา สายไมโครโฟน
พร้อมขาต้ัง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               พนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้างและแกนน าชุมชน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

โครงการใหค้วามรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนษุยชนในกระบวนการยุติธรรม 15,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดโครงการใหค้วามรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนษุยชน
ในกระบวนการยุติธรรมใหก้ับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร

               ในการพัฒนาชุมชน หมูบ่า้นเพื่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อองค์กรและชุมชน
               ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนกังาน 550,000

               ในกระบวนการยุติธรรม ใหก้ับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

               ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
               รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ เสาอากาศวิทยุไร้สาย หรืออื่น ๆ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ เสาอากาศวิทยุไร้สาย หรืออื่น ๆ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้าง และแกนน าชุมชน

               หรือหนว่ยงาน แผงกั้นหอ้ง แผ่นประชาสัมพันธ์ประจ าหมูบ่า้น หรืออื่น ๆ
               ท าเอง หรือกรณีอื่น ๆ เช่น ผ้าม่าน มูล่ี่ พรม แผ่นปาูยชื่อส านกังาน
               ที่ได้จากการพิมพ์ กระดาษไข แบบพิมพ์ต่างๆ ธงชาติ หรือการจ้างหรือ

              ล าภู พนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้าง และแกนน าชุมชน จ านวน 40 คน
              ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 151

80,000

ค่าวัสดุ 1,020,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของคณะผู้บริหาร

               แนวทางปฏิบติัของสมาชิกสภาท้องถิ่นใหก้ับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
               ประสิทธิภาพการปฏิบติัหนา้ที่สมาชิกสภาท้องถิ่น อบรมระเบยีบกฎหมาย
               การปฏิบติัตาม พรบ .ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อบรมเพิ่ม

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบติัตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อบรมเพิ่ม

20,000
            สมาชิกสภา พนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้าง และแกนน าชุมชน

            ส่วนต าบล/พนกังานจ้างและแกนน าชุมชน
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               หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ 14,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าไปรษณีย์ โทรสาร ธนาณัติ ดวงตราไปรษณียากร
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟูาที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ค่ากระแส
ไฟฟูาสาธารณะ หรืออื่น ๆ ที่เกียวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 30,000
               ไฟฟูาสาธารณะ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุที่ซ้ือหรือจ้างหรือท าเอง หรือกรณีอื่น ๆ เช่น 
แผงกั้นจราจร แผ่นปาูยจราจร หรือแผ่นปาูยต่าง ๆ หรืออื่น ๆ 

ค่าสาธารณปูโภค 564,000
ค่าไฟฟูา 350,000

               แผงกั้นจราจร แผ่นปาูยจราจร หรือแผ่นปาูยต่าง ๆ หรืออื่น ๆ
               ที่เกี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกเคร่ืองพิมพ์
โปรแกรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอื่น 80,000
               โปรแกรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล เบนซิน น้ ามันเคร่ือง หรืออื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000
               ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000
                เงินอุดหนนุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 450,000
               หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

วัสดุก่อสร้าง 50,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง หรืออื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  เช่น ดินลูกรัง หนิคลุก ทราย ท่อ ปนูซีเมนต์

วัสดุงานบา้นงานครัว 50,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าอุปกรณ์เคร่ืองใช้ท าความสะอาดส านกังานและ
อุปกรณ์งานบา้น เช่น น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างหอ้งน้ า  แปรง ไม้กวาด

               น้ ามันทาไม้ แปรงทาสี เหล็ก หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจาก
               ที่เกี่ยวข้อง เช่นดินลูกรัง หนิคลุก ทราย ท่อ ปนูซีเมนต์ กระเบือ้ง

เพื่อจ่ายเปน็ค่ายางนอก ยางใน แบตเตอร่ี หวัเทียน ฯลฯ
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้น้ าประปาที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
อื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000
               หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
เพื่อจ่ายเปน็ค่าโทรศัพท์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล หรืออื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               อุปกรณ์งานบา้นงานครัว เช่น น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างหอ้งน้ า

               ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
               แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ชุดแก้วน้ าด่ืม ชุดกาแฟ หรืออื่น ๆ
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เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังม่านปรับแสง  ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 187

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟูม ขนาดไม่นอ้ยกว่า  
174.3 เซนติเมตร  จ านวน 2 ตู้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

                เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือถังเก็บน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด

                ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 215
ติดต้ังม่านปรับแสง

จัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ 33,600
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 1830x600x
เซนติเมตร จ านวน 12 ตัว ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

                13,300 ลิตร พร้อมฐานรอง จ านวน 3 ใบ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               สามป ีหนา้ที่ 210

               เงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 211

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดจ้างผ้าปโูต๊ะหอ้งประชุม
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 188

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟูม 9,800
               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 211

จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 18,000

               ขนาดไม่นอ้ยกว่า 560x600x870 มิลลิเมตร จ านวน 8 ตัว
               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 202

จัดซ้ือจัดจ้างผ้าปโูต๊ะหอ้งประชุม 35,000

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
- หมายถึงเคร่ือง facsimile หรือโทรภาพ

จัดซ้ือเก้าอี้ส านกังาน 18,400
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านกังานมีพนกัพิงมีล้อทรงเต้ียปรับสูง-ต่ าได้
จ านวน 8 ตัว ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา

  งบลงทุน 404,956
ค่าครุภัณฑ์ 404,956

               หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 150,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการอินเทอร์เนต็ ค่าเช่าพื้นที่ข้อมูลอินเทอร์เนต็
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 44,000

               ได้คร้ังละ 20 แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
                ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 210

               บทีียู ชนดิแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จ านวน 1 เคร่ือง
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,000
บทีียู ชนดิแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จ านวน ๑ เคร่ือง

67,000

               92.0x31.1x180.5 เซนติเมตร จ านวน 2 ตู้  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               750 มิลลิเมตร จ านวน 12 ตัว ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา

43,656             จัดซ้ือถังเก็บน้ าพร้อมฐานรอง

               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 201
                (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 205
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               10 ภาพต่อนาที

              -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200X 1,200 dpi
               คุณลักษณะพื้นฐาน
               แบบ Network จ านวน 1 เคร่ือง

              -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  Parallel หรือ USB 2.0

             -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวด าไม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200dpi

             Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง

              หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง

5,500

             ได้ไม่นอ้ยกว่า 100 แผ่น

             -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่นอ้ยกว่า 35 หนา้ต่อนาที

               -มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวด าไม่นอ้ยกว่า 1,200X 1,200 dpi

             ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 208

             -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

              -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ

               เสาวิทยุ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

             -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนา้อัตโนมัติได้

             ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 208

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์
เสาวิทยุ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่นอ้ยกว่า 20 หนา้ต่อนาทีหรือ
               15 ภาพต่อนาที
               -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่นอ้ยกว่า 30 หนา้ต่อนาทีหรือ

               คุณลักษณะพื้นฐาน

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

30,000

100,000ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

               -มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่นอ้ยกว่า 4,800X 1,200 dpi

             ได้ไม่นอ้ยกว่า 250 แผ่น

             -มีหนว่ยความจ า (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 128 MB

               จ านวน 1 เคร่ือง

             หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์/ชนดิ LED ขาวด า
แบบ Network 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

            -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal และ  Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์/ชนดิ LED ขาวด าแบบ Network
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เพื่อจ่ายเปน็ค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ค่าเบีย้ประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ               หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนกังานส่วนต าบล
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย 245,000
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 80,000

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหพ้นกังานส่วนต าบล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 6,000

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบา้น 93,600
               หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกประเภทหรือเงิน
ประโยชนต์อบแทนอื่นส าหรับพนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้าง

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 20,000

               ประโยชนต์อบแทนอื่นส าหรับพนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้าง
               หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

  งบด าเนินงาน 714,600
ค่าตอบแทน 269,600

               อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 150,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจ้าง 74,640
เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มแก่พนกังานจ้าง เช่น ค่าครองชีพ พื้นที่พิเศษ หรือ
อื่น ๆ ที่เกี่ยว ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 400,200
               ตามระเบยีบฯ ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนของพนกังานจ้างตามแผนอัตราจ้าง ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้

เงินประจ าต าแหนง่ 42,000
เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหนง่ของพนกังานส่วนต าบลที่ควรได้รับ
ตามที่ระเบยีบฯ ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มของพนกังานส่วนต าบล เช่น ค่าครองชีพ พื้นที่
พิเศษ พสร.หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนกังานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน 91,000

เงินเดือนพนกังาน 1,298,520

  งบบุคลากร 1,906,360

หนา้ :8/39
   งานบริหารงานคลัง 2,637,060

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,906,360

               จากเงินรายได้

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               พิเศษ พสร .หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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               ขนาดไม่นอ้ยกว่า 560x600x870 มิลลิเมตร  จ านวน 7 ตัว
               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 202

ครุภัณฑ์ส านักงาน
จัดซ้ือเก้าอี้ส านกังาน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านกังานมีพนกัพิงมีล้อทรงเต้ียปรับสูง-ต่ าได้  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 177

16,100

ค่าครุภัณฑ์ 16,100

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกเคร่ืองพิมพ์
โปรแกรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้               โปรแกรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุส านกังาน เช่น กระดาษ ปากกา อุปกรณ์เคร่ือง
เขียน กระดาษไข แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ หรือการจ้างท าหรือท าเอง 

เพื่อจ่ายเปน็ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล เบนซิน น้ ามันเคร่ือง หรืออื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
               ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บรายได้
กับผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีเพื่อกระตุ้นการเสียภาษีของผู้ที่อยู่

ค่าวัสดุ 200,000
วัสดุส านกังาน 50,000

               รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

               เพื่อกระตุ้นการเสียภาษีของผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี ต้ังจ่ายจาก
               เงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 221

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 100,000
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของพนกังาน

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

20,000

15,000

               และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
               เขียน กระดาษไข แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ หรือการจ้างท าหรือท าเอง

               ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

               ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของพนกังาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บรายได้

50,000

               ส่วนต าบล/พนกังานจ้าง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

100,000

เพื่อจ่ายเปน็ค่ายางนอก ยางใน แบตเตอร่ี หวัเทียน ฯลฯ หรืออื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

  งบลงทุน 16,100
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190,000

               มามีบทบาทในการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน ต้ังจ่ายจาก

            โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผู้น าศาสนาอิสลาม
               เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่
ของผู้น าศาสนาและบคุลากรทางศาสนาในต าบลล าภู เพื่อส่งเสริม

               เงินอุดหนนุ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 156

               ทางศาสนาในต าบลล าภู เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาใหศ้าสนาเข้า

               พนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้างที่ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
                ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 10,000
                หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
               ประโยชนต์อบแทนอื่นส าหรับพนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้าง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้างที่ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกประเภทหรือเงิน
ประโยชนต์อบแทนอื่นส าหรับพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานส่วนต าบล เช่น ค่าครองชีพ
พสร. พื้นที่พิเศษ ของพนกังานส่วนต าบล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  งบด าเนินงาน 1,002,800
ค่าตอบแทน 72,800

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
               พสร.พื้นที่พิเศษ ของพนกังานส่วนต าบล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

229,120งบบุคลากร

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนกังานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน 28,000
               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 155

  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,350,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 229,120
เงินเดือนพนกังาน 201,120

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมผู้น าศาสนาพุทธ โดยจัด
อบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของผู้น าศาสนาและบคุลากร               อบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของผู้น าศาสานาและบคุลากร

               ของผู้น าศาสนาและบคุลากรทางศาสนาในต าบลล าภู เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
               ด้านศาสนา ใหศ้าสนามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผู้น าศาสนาพุทธ 190,000

  งบด าเนินงาน 380,000
ค่าใช้สอย 380,000
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 380,000
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอูงกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)
(อปพร.)

               ปอูงกันอัคคีภัย ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี
               หนา้ที่ 160

               ฉุกเฉิน อบต.ล าภู หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ต าบลและ
               พื้นที่ใกล้เคียง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินตลอด

               หนา้ที่  159
                24 ชั่วโมง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี

               พลเรือน (อปพร.) ใหก้ับประชาชนในพื้นที่ จ านวน 30 คน เพื่อใหป้ระชาชน

               ในพื้นที่ต าบลล าภู จ านวน 40  คน เพื่อใหม้ีความรู้ในด้านการซ้อมแผน

100,000
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอูงกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.)ใหก้ับประชาชนในพื้นที่ จ านวน 50 คน เพื่อให้

                ในชุมชน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 159

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดโครงการฝึกซ้อมแผนปอูงกันอัคคีภัย ใหก้ับเด็กนกัเรียน
เยาวชนในพื้นที่ต าบลล าภู เพื่อใหป้ระชาชน เยาวชนมีความรู้ในด้านการ

โครงการฝึกซ้อมแผนปอูงกันอัคคีภัย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดโครงการ 7 วันอันตราย กิจกรรมช่วงวันปใีหม่
กิจกรรมช่วงวันสงกรานต์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือกับทาง

โครงการการใหบ้ริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ล าภู 520,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่ตามโครงการการใหบ้ริการการแพทย์
ในพื้นที่ต าบลล าภูและบริเวณใกล้เคียงในรัศมี 10 กม. เพื่อใหป้ระชาชน

30,000

ค่าใช้สอย 730,000
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ 7 วันอันตราย
 -กิจกรรมช่วงวันปใีหม่

20,000

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 9,000
เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนกังานส่วนต าบล 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบา้น 28,800
เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการต้ังด่านตรวจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
              วันสงกรานต์ เทศกาลวันส าคัญๆ เพื่อลดอุบติัเหตุในช่วงเทศกาลเปน็การ

               ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่  159

               สาธารณภัยต่าง ๆ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี
               ในท้องถิ่นมีศักยภาพและขีดความสามารถในการปอูงกันและบรรเทา

               ธารณภัยชุมชน ใหก้ับประชาชนในพื้นที่ต าบลล าภู จ านวน 40 คน เพื่อให้

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
               หนา้ที่ 158

30,000
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปอูงกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

                ประชาชน เยาวชนมีความรู้ในด้านการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย
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              อบต.ล าภู จ านวน 30 คน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพใหก้ับชุมชนในด้านการ

               เพื่อจ่ายเปน็ค่าชุดเคร่ืองแบบ อปพร.ชุดดับเพลิง ชุดและอุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉิน
               หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

              ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

               เงินอุดหนนุ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ล้ินชักขวา พร้อมเก้าอี้
จ านวน 1 ชุด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ี               จ านวน 1 ชุด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟูม ขนาดไม่นอ้ยกว่า 92.0x 31.1x180.5
เซนติเมตร จ านวน 1 ตู้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี

               หนา้ที่ 207

               หนา้ที่ 205
               เซนติเมตร  จ านวน 1 ตู้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี

            จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ                                                                
จ านวน              28,000 บาท
               (มีระบบฟอกอากาศ) จ านวน 1 เคร่ือง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

             ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 205
             91.5x45.7x183 เซนติเมตร จ านวน 1 ตู้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

             จัดซ้ือตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 9 ประตู 8,400
               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 201

            วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 60,000  บาท

118,400

90,000

           ค่าวัสดุ                                                                                  
          รวม         150,000 บาท

           วัสดุเคร่ืองแต่งกาย                                                                   
จ านวน               90,000 บาท

                และบรรเทาสาธารณภัย ใหก้ับประชาชนและเจ้าหนา้ที่ประจ าศูนย์ อปพร .
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยจัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้กับประชาชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 บทีียู  ชนดิแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

  งบลงทุน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 30,000

200,000
            วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

                 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
                 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเวชภัณฑ์ต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

              ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 158

50,000

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟูม

จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ล้ินชักขวา พร้อมเก้าอี้ 5,800

4,900

             เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 9 ประตู ขนาดไม่นอ้ยกว่า

               เพื่อจ่ายเปน็ค่าสารเคมีดับเพลิง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจาก

118,400

28,000
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               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 206

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 468,480
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างของพนกังานจ้างตามแผนอัตราจ้าง 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจ าต าแหนง่ 42,000
เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหนง่ของพนกังานส่วนต าบลที่ควรได้
รับตามที่ระเบยีบฯ ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3 ฟุต พร้อมที่นอน จ านวน
จ านวน 1 ชุด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา

762,120
เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนแก่พนกังานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               1 ชุด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 206

แผนงานการศึกษา
  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

ครุภัณฑ์การเกษตร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือชุดอุปกรณ์ประจ ารถกู้ชีพ กู้ภัย ประกอบด้วย 
- ชุดดามใหญ่ (KED)

จัดซ้ือเตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3 ฟุตพร้อมที่นอน 9,400

               ชุดดามใหญ่( KED) ,เฝือกคอแบบปรับได้ 2 อัน ,เฝือกลม 1 ชุด

        ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ประจ ารถกู้ชีพ กู้ภัย 15,000

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า ขนาดไม่นอ้ยกว่า 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
ระบายความร้อนด้วยน้ า

38,500

จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ 8,400
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้
วิทยุ ศูนย์ อปพร. ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ชุด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน 63,480

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล เช่น ค่าครองชีพ
พื้นที่พิเศษ พสร. หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               รับตามระเบยีบฯ ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               พื้นที่พิเศษ พสร. หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

9,905,100
 งบบุคลากร 1,534,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,534,080
เงินเดือนพนกังาน

               หนา้ที่ 208

               ปรากฎในแผนพัฒนาสามปหีนา้ที่ 211
               พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 เคร่ือง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า ขนาดไม่นอ้ยกว่า 5 แรงม้า
เคร่ืองยนต์ 2 สูบ 2 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ า จ านวน 1 เคร่ือง

               จ านวน 1 ชุด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี
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               พนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้าง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
               ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ หรืออื่นที่เกี่ยวข้องของ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 80,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบีย้เล้ียง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

               ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ค่าจ้างแรงงานในการทาสีวาดรูปศิลปะ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล รับรองใน
ในการรับรองต้อนรับหรือเล้ียงรับรองคณะบคุคล พิธีเปดิอาคาร

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
               ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

               การประชุมผู้ปกครองเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือประชุมคณะกรรมการ
               บริหารสถานศึกษา ศพด. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี หรืออื่น ๆ

100,000

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาแรงงานในการซ่อมแซม ย้าย หรือติดต้ัง
ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ค่าจ้างแรงงานในการทาสีวาดรูปศิลปะ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 30,000
               หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
               ฝาผนงั ค่าจ้างยาม ค่าเช่าที่ดินวัดล าภูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าภู

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 12,000
เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนกังานส่วนต าบล 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบา้น 72,000

               ส่วนต าบลและพนกังานจ้างที่ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหก้ับพนกังานส่วนต าบล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 10,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังาน 
ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

  งบด าเนินงาน 3,182,040
ค่าตอบแทน 144,000

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกประเภทหรือเงิน
ประโยชนต์อบแทนอื่นๆ ส าหรับพนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจ้าง 198,000
เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง เช่น ค่าครองชีพ

              พื้นที่พิเศษ ของพนกังานจ้าง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
               ประโยชนต์อบแทนอื่นๆ ส าหรับพนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้าง

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 50,000

ค่าใช้สอย 874,000
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
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              โดยมีกิจกรรมประกวดทักษะวิชาการศาสนาอิสลามใหก้ับเด็กและ

                 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

               ชุมชน โดยจัดกิจกรรมประกวดการพูด ใหก้ับเด็กนกัเรียนในพื้นที่จ านวน

               เยาวชนในพื้นที่ต าบลล าภู จ านวน 100 คน เพื่อส่งเสริมการศึกษา

          ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

               โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู

              ศาสนาอิสลาม ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 132

            โครงการพัฒนาฝึกทักษะการพูดในที่ชุมชน                                         
จ านวน              10,000 บาท

                 พัฒนาสามป ีหนา้ที่ 131
                ใหเ้ด็กใช้ภาษาไทยได้คล่องขึ้น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผน

               เปาูหมายเด็กในโรงเรียน 5 โรงเรียนในพื้นที่เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนฝึกพัฒนา

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของ 50,000

                 ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ หรืออี่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก

               การใช้ภาษารองรับอาเซียน  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผน
               พัฒนาสามป ีหนา้ที่ 128

               ภาษาจีนใหแ้ก่เด็ก เยาวชนประชาชนในพื้นที่ต าบล เพื่อใหค้วามรู้ใน

               เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนาฝึกทักษะการพูดในที่
10,000

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเพื่อนเย่ียมเพื่อน
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 103

โครงการค่ายภาษาภาคฤดูร้อนรองรับอาเซียน 50,000

โครงการเพื่อนเย่ียมเพื่อน 5,000

               ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 132

               เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการลายมืองามตามแบบไทย

               ปญัหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการเรียน ต้ังจ่ายจาก

                5 โรงเรียนเพื่อฝึกทักษะการพูดใหเ้ด็กมีความกล้าแสดงออกในที่ชุมชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดโครงการค่ายภาษาภาคฤดูร้อนรองรับอาเซียน
โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษา

               แหง่ชาติเพื่อเปน็เวทีใหเ้ด็กและเยาวชนในต าบลล าภูได้มีเวทีในการแสดง

โครงการวันเด็กแหง่ชาติ

               ลายมือตามความพร้อมของตนเองและใหเ้ด็กมีความกล้าแสดงออก

               เปาูหมายเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองเพื่อช่วยและลด

               เงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 130
10,000            โครงการลายมืองามตามแบบไทย                                                  

จ านวน                 10,000 บาท

100,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดโครงการวันเด็กแหง่ชาติ โดยจัดกิจกรรมในวันเด็ก
แหง่ชาติเพื่อเปน็เวทีใหเ้ด็กและเยาวชนในต าบลล าภูได้มีเวทีในการ

               โดยมีกิจกรรมบนเวที และกิจกรรมตามซุ้มต่าง ๆ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
               ออกถึงความรู้ ความสามารถและเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 126

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมวิชาการศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม โดยจัดกิจกรรมประกวดทักษะวิชาการ

โครงการส่งเสริมวิชาการศาสนาอิสลาม 40,000
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              เงินอุดหนนุ จ านวน 33,210 บาท และเงินรายได้ จ านวน 6,790 บาท
               และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใหก้ับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าภู ต้ังจ่ายจาก

               พัฒนาสามป ีหนา้ที่ 129

               ต าบลล าภู ต้ังจ่ายจากอุดหนนุ

               ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 213

               เปาูหมายเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าภูและผู้ปกครองเพื่อใหเ้ด็ก

               และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าภู

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               เด็กเล็กต าบลล าภู และอุปกรณ์งานบา้นงานครัว เช่น น้ ายาล้างจาน

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 40,000

เพื่อจ่ายเปน็ค่าอุปกรณ์เคร่ืองใช้ท าความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและอุปกรณ์งานบา้น เช่น น้ ายาล้างหอ้งน้ า แปรง 

               ในส่วนการศึกษาฯ จ านวน 20,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหนนูอ้ยท่องโลกกว้าง
ใหก้ับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อใหเ้ด็กได้เรียนรู้จาก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการหนนูอ้ยรักผักสวนครัว
เพื่อเปน็การส่งเสริมการเรียนใหก้ับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

               ได้รู้จักการปลูกผักดูแลผักด้วยตนเองเปน็การส่งเสริมการเรียนรู้อีกทางหนีง่

ค่าวัสดุ

โครงการหนนูอ้ยรักผักสวนครัว

               ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 130

               หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนการศึกษาฯ และในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

               ศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผน

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวันของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลล าภู ส าหรับเด็ก 60 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 280 วัน

336,000

              ส าหรับเด็ก 60 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 280 วัน
              ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 127

วัสดุงานบา้นงานครัว 50,000

โครงการหนนูอ้ยท่องโลกกว้าง 10,000

3,000

               เปาูหมายเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าภูเพื่อใหเ้ด็กได้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าหลอดไฟฟูา ฟิวส์ สายไฟฟูา สายไมโครโฟนพร้อมขาต้ัง
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใหก้ับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าภู ต้ังจ่ายจาก

50,000

2,127,040

               ต าบลล าภู จ านวน 20,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  หรือการจ้างหรือท าเอง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุส านกังาน เช่น กระดาษ ปากกา วัสดุเคร่ืองเขียน
แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ หรือการจ้างท า ท าเอง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุส านกังาน 40,000

               น้ ายาล้างหอ้งน้ า แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ช้อน  แก้วน้ าด่ืม จาน
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               จ านวน 5 โรงเรียนในพื้นที่ต าบลล าภู
               2.เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าภู

              เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือส่ือวัสดุการศึกษา ,ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ,

               ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 127

1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 แหง่ ในต าบลล าภู จ านวน 833 คน ๆ ละ 8 บาท จ านวน 260 วัน 

               เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกเคร่ืองพิมพ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนดิ 2 บานประตู (มอก.)

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 202

               1320 มิลลิเมตร จ านวน 2 ตู้  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา
               สามป ีหนา้ที่ 205

               ขนาดไม่นอ้ยกว่า 916x457x1830 มิลลิเมตร จ านวน 3 ตู้

            จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนขนาด 4 ฟุต กระจกใส 9,000
                เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนขนาด 4 ฟุต กระจกใส

  งบลงทุน

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนดิ 2 บานประตู (มอก.) 22,500

จัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก (มอก.) 15,000

271,000
471,000

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก (มอก.) ขนาดไม่นอ้ยกว่า470x620x
เก็บเอกสารของทางราชการใหเ้ปน็หมวดหมู ่เปน็ระเบยีบ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้น้ าประปาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าภู
หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้               หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               สาธารณะ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 12,000

1,867,040

วัสดุการเกษตร 50,000

         วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                       
จ านวน               30,000 บาท

ค่าไฟฟูา
37,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

              ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าภู ต้ังจ่ายจากอุดหนนุ
              เคร่ืองเขียนและแบบพิมพ์ต่าง ๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ใหแ้ก่นกัเรียน

25,000

30,000

50,000

ค่าสาธารณปูโภค

วัสดุการศึกษา

                ขนาดไม่นอ้ยกว่า 118.4x40.6x87.4 เซนติเมตร จ านวน 2 ตู้
                ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 207

ค่าครุภัณฑ์

               ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าภู ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

               โปรแกรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟูาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าภู ค่ากระแสไฟฟูา
สาธารณะ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าพันธ์ุไม้ กระถางต้นไม้ ปุย๋ ดินปลูกต้นไม้ หรืออื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าภู
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               จ านวน 2 ชุด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา

15,950
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือถังต้มน้ าร้อนไฟฟูาขนาดไม่นอ้ยกว่า 18 ลิตร
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือชั้นวางกระเปา๋นกัเรียนขนาด 4 ชั้น
ขนาด 4 ชั้น แบบมีประตูปดิ จ านวน 5 ชุด เพื่อใช้ใน

จัดซ้ือถังต้มน้ าร้อนไฟฟูา

               จ านวน 1 ถัง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี
               หนา้ที่ 214

จัดซ้ือชั้นวางกระเปา๋นกัเรียน ขนาด 4 ชั้น แบบมีประตูเปดิ-ปดิ 4,250

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือชั้นวางรองเท้านกัเรียน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 25x147x32
ยาว 147 เซนติเมตร สูง 32 เซนติเมตร จ านวน 2 ชุด ต้ังจ่ายจาก

จัดซ้ือชั้นวางรองเท้านกัเรียน

            จัดซ้ือชั้นวางแก้วน้ าแบบอลูมิเนยีม 2,000
               เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือชั้นวางแก้วน้ าแบบอลูมิเนยีม จ านวน 1 ชุด

23,000

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนกัพร้อมวัดส่วนสูงแบบดิจิตอล
ดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง เพื่่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

               จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 209

จัดซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนกัพร้อมวัดส่วนสูงแบบดิจิตอล 10,000

จัดซ้ือโต๊ะท างานระดับ 7 - 9 พร้อมเก้าอี้ 12,400
               2 ชุด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 209

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานระดับ 7 - 9 พร้อมเก้าอี้ จ านวน 1 ชุด
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 185

จัดซ้ือโต๊ะท างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ 11,600
               1 ชุด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 209

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จ านวน 
2 ชุด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่

จัดซ้ือโต๊ะท างานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ 3,700
               พัฒนาสามป ีหนา้ที่ 207

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ จ านวน 
1 ชุด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ล้ินชักขวาพร้อมเก้าอี้
จ านวน 2 ชุด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี

จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ล้ินชักขวาพร้อมเก้าอี้ 11,600

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 213

               เซนติเมตร จ านวน 2 ชุด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา
               สามป ีหนา้ที่ 212

               หนา้ที่ 213

               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 212
               แบบมีประตูเปดิ-ปดิ จ านวน 5 ชุด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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              กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หนว่ยความจ า
              หลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 1 GB หรือ

              แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หนว่ยความจ า

             -มีหนว่ยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk ) ชนดิ  SATA หรือดีกว่า

               เครื่องคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ

             -มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า  มี Contrast Ratio ไม่นอ้ยกว่า 600:1

             -มี DVD -RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย

              2) มีหนว่ยรปะมวลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหนว่ยประมวลผล

             -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface ) แบบ 10/100/1000

             นอ้ยกว่า 8 GB

               ไม่นอ้ยกว่า 3.4 GHz จ านวน 1 หนว่ย
               หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

             และมีขนาดไม่นอ้ยกว่า 18.5 นิว้ จ านวน 1 หนว่ย

             เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึ (INKJET Printer)

             ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 2 TB จ านวน 1 หนว่ย

              3) มีหนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก

             -มีแปนูพิมพ์และเมาส์

              8 MB ส าหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ Smart Memory
              -มีหนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่
              หรือดีกว่า ดังนี้

              Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง

             -มีหนว่ยความจ าหลัก (RAM) ชนดิ  DDR3  หรือดีกว่า มีขนาดไม่

              1) เปน็แผงวงเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนว่ยความจ า
              ขนาดไม่นอ้ยกว่า 1 GB หรือ

             หลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 1 GB

               -มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)

               เคร่ืองพิมพ์สี ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า
               18.5 นิว้ ) จ านวน 2 ชุด

             คุณลักษณะพื้นฐาน

              -หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนว่ยความจ าขนาดไม่นอ้ยกว่า

               คุณลักษณะพื้นฐาน

             -มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวด าไม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi
            -มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่นอ้ยกว่า 4,800X 1,200 dpi

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะพร้อมเคร่ืองพิมพ์สี 130,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะพร้อม
เคร่ืองพิมพ์สี จ านวน 2 ชุด ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2*

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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          (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องวงตามกฎหมาย
          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 207

               จัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองนราธิวาสเพื่อ

          -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้

          คอมพิวเตอร์โนต้บุค้ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน

         -ความสามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่นอ้ยกว่า 15 นาที

           -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่นอ้ยกว่า 30 หนา้ต่อนาที

          -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า

         ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ือง

          จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง

         -มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่นอ้ยกว่า 1 KVA (630 Watts)

          -มีความเร็วในพิมพ์ร่างสีไม่นอ้ยกว่า 20 หนา้ต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที

          คุณลักษณะพื้นฐาน

          ไม่นอ้ยกว่า 100 แผ่น

               ใหก้ับศูนย์ฯ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2559  เปน็เงิน 40,000 บาท

          เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA

           หรือ 15 ภาพต่อนาที

1.เพื่ออุดหนนุใหโ้รงเรียนในสังกัด สพฐ. 5 แหง่ในต าบลล าภู
ล าภู จ านวน 833 คน เปน็เงิน 3,332,000 บาท ตามโครงการ               ตามโครงการอาหารกลางวัน เปน็เงิน 3,332,000 บาท

               กว้าง 31.20 เมตร ยาว 31.80 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า

               สนบัสนนุครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบติังานและค่าใช้จ่ายต่างๆ

               ตามโครงการขอรับการสนบัสนนุงบประมาณศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การ

               ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 127

               ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 200

               2.เพื่ออุดหนนุใหท้ี่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลมะนงัตายอ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ก่อสร้าง

4,717,980
เงินอุดหนุน 4,717,980
  งบเงินอุดหนุน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศู์นย์พัฒนาเด็กเล็ก

200,000ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง

3,372,000

200,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงภูมิทัศนด้์านหนา้และรอบบริเวณ               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

               430 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

               ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 175
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               2.เพื่ออุดหนนุใหศู้นย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ตามโครงการ

1.เพื่ออุดหนนุใหม้ัสยิดดารุสลาลาม หมูท่ี่ 10 จ านวน 100,000 บาท
เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการตาดีกาสัมพันธ์ ประจ าป ี2559

                2.ศูนย์ฯ ตาดีกา ราวฎอตุลอัฎฟาล หมูท่ี่ 3 เปน็เงิน 148,480 บาท

            โครงการนนัทนาการเพื่อผู้สูงอายุ                                                      
จ านวน               10,000 บาท

               เพื่อใหผู้้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน ์ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

10,000

                3.ศูนย์ฯ ตาดีกา ตะอาวานยีะห ์หมูท่ี่ 5  เปน็เงิน 154,940 บาท

แผนงานสาธารณสุข

               เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการนนัทนาการเพื่อผู้สูงอายุ

               ตามโครงการกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประจ าป ี2559  เพื่อจัดกิจกรรม

               จากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 148
               หรือฉีดยาคุมก าเนดิใหก้ับสุนขัและแมวในพื้นที่ต าบลล าภู ต้ังจ่ายจาก

20,000            โครงการควบคุมและปอูงกันโรคพิษสุนขับา้                                          
จ านวน             20,000 บาท

               จัดกิจกรรมออกก าลังกายด้วยฮูลาฮูบและเต้นแอร์โรบคิ

    งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 605,000
  งบด าเนินงาน 605,000

               อาหารกลางวันโรงเรียนตาดีกา เปน็เงิน 1,245,980 บาท ดังนี้
               1.ศูนย์ฯตาดีกา  บเูก๊กูนงุ หมูท่ี่ 1   เปน็เงิน 115,900 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

               4.ศูนย์ฯ ตาดีกา ดารุลอิสละห ์หมูท่ี่ 6 เปน็เงิน 146,900 บาท

               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 138

               แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกรุอาน และกิจกรรม

               7.ศูนย์ฯ ตาดีกา ดารุลอิหซ์าน หมูท่ี่ 9  เปน็เงิน 117,760 บาท
               6.ศูนย์ฯ ตาดีกา อัลรอบตีอตูลอิสลามียะห ์หมูท่ี่ 8  เปน็เงิน 187,680 บาท

               9.ศูนย์ฯ ตาดีกา อัลมาญีดี หมูท่ี่ 11  เปน็เงิน 139,380 บาท
               8.ศูนย์ฯตาดีกา ดารุสสาลาม หมูท่ี่ 10  เปน็เงิน 117,180 บาท

                5.ศูนย์ฯ ตาดีกา อิสลามียะห ์หมูท่ี่ 7 เปน็เงิน 117,760 บาท

               เงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 126
               อื่นๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนในต าบลล าภู ต้ังจ่ายจาก

1,345,980

ค่าใช้สอย 605,000
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

               โรคพิษสุนขับา้  จัดกิจกรรมใหบ้ริการฉีดวัคซีนปอูงกัน ผ่าตัด ท าหมัน
               เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการควบคุมและปอูงกัน

               ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 127
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               ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 178
               ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมเกิดความรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

            ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมูบ่า้น (ทสม.)
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

              ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 138
              เพื่อเพิ่มศักยภาพ อสม.ใหม้ีเพิ่มมากขึ้น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการอาสาสมัครพิทักษ์ 180,000
               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 175

               วางแผนครอบครัว ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนา
               อบรมใหค้วามรู้การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ การใหค้วามรู้ การ
               ปญัหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นใหก้ับเยาวชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน อสม. 80,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน อสม. ใหก้บ อสม.ในพื้นที่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น โดยจัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้การ

               สามป ีหนา้ที่ 136

               ต าบลล าภู  จ านวน 5 โรงเพื่อสร้างจิตส านกึใหเ้กิดการอนรัุกษ์ทรัพยากร
               อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เปาูหมายนกัเรียนในเขต

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการประกวดค าขวัญรณรงค์
อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างจิตส านกึ

โครงการปอูงกันและแก้ไขปญัหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 15,000

โครงการประกวดค าขวัญรณรงค์อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 30,000

                ในพื้นที่ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 180
                ล าภู หมูท่ี่ 1-11 เพื่อใหม้ีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี ลดปริมาณขยะ
               จากครัวเรือนโดยกิจกรรม 3 R เปาูหมายประชาชนในพื้นที่ต าบล

โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะจากครัวเรือนโดยกิจกรรม 3 R
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ
จากครัวเรือนโดยกิจกรรม 5 R ใหก้ับครูและนกัเรียนในพื้นที่จ านวน

30,000

               ศักยภาพและศึกษาดูงาน อสม.ใหก้ับอสม.ในพื้นที่ต าบลล าภู

               อาสาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
               จ านวน 45 คน โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้ กิจกรรมออกค่าย
               ทรัพยากรธรมชาติและส่ิงแวดล้อม เปาูหมายเยาวชน นกัเรียน

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 180,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหก้ับเยาวชน นกัเรียน โดยจัด

              ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
              ความรู้ใหก้ับคณะกรรมการ ทสม .ในเร่ืองการอนรัุกษ์
               ส่ิงแวดล้อมหมูบ่า้น (ทสม.) เปาูหมาย 45 คน เพื่อเพิ่มพูน
               คณะกรรมการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

              ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 178
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105,000

            โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม      
จ านวน            50,000 บาท

50,000

            โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                                 
 จ านวน           40,000 บาท

40,000

          รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

      งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                                
       รวม             115,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันส่ิงแวดล้อม อบต.
ล าภู ประจ าป ี2559 ใหก้ับแกนน าประชาชนในหมูบ่า้น หมูท่ี่ 

105,000

               แกนน าประชาชนในหมูบ่า้น หมูท่ี่ 1-11 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์
               ล าภู ประจ าป ี2559 เปาูหมายพนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้าง

              ประชาสัมพันธ์ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนา
               หนา้ที่ 179

โครงการวันส่ิงแวดล้อม อบต.ล าภู ประจ าป ี2559 30,000

                หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนา

               อาชีพการเล้ียงปลาดุก ใหก้ับผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

                สามป ีหนา้ที่ 118

          ค่าใช้สอย                                                                                
   รวม            115,000 บาท

         งบด าเนินงาน                                                                            
     รวม             115,000 บาท

             โครงการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานเุคราะหข์องพระบรมวงศานวุงศ์เพื่อ       
   จ านวน             15,000 บาท

15,000

               เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
               เพื่อพัฒนาศักยภาพการด าเนนิงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน

                พระราชานเุคราะหข์องพระบรมวงศานวุงศ์เพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

             ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

             แผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 179
              ใหก้ับคณะครูนกัเรียน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎใน

              มูลฝอยในโรงเรียน เปาูหมายครูและนกัเรียนในพื้นที่จ านวน

                                                                   แผนงานสังคมสงเคราะห์

               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 121

               ใหค้วามรู้ จัดนทิรรศการเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม กิจกรรมท าปาูย

               ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามแนวพระราชด าริ จัดกิจกรรมส่งเสริม
               เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

                เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการช่วยเหลือคนไข้ใน

105,000

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการลดและแยกขยะ
มูลฝอยในโรงเรียน เพื่อใหก้ับครูและนกัเรียนในพื้นที่จ านวน 

30,000โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน

              5 โรงเรียน เพื่อสร้างจิตส านกึรักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดล้อม

               ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 123

            ตามแนวพระราชด าริ
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รวม บาท
จ านวน บาท

               พสร. ของพนกังานส่วนต าบล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกประเภทหรือ
เงินประโยชนต์อบแทนอื่น ๆ ส าหรับพนกังานส่วนต าบล

ค่าเช่าบา้น 70,800

               หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
               เงินประโยชนต์อบแทนอื่นๆ ส าหรับพนก้งานส่วนต าบล/พนกังานจ้าง

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

               พนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้างที่ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

  งบด าเนินงาน 1,430,800
ค่าตอบแทน 180,800

10,000

              พื้นที่พิเศษ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจ้าง 144,000
               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มใหก้ับพนกังานจ้าง เช่น ค่าครองชีพ
พื้นที่พิเศษ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 496,560

เงินประจ าต าแหนง่ 42,000
เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหนง่ของพนกังานส่วนต าบลที่ควรได้รับตาม
ที่ระเบยีบฯ ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนกังานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน 58,920

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน 570,000

แผนงานเคหะและชุมชน

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มใหก้ับพนกังานส่วนต าบล เช่น ค่าครองชีพ 
พื้นที่พิเศษ พสร.ของพนกังานส่วนต าบลหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  งบบุคลากร 1,311,480

               ค่าติดต้ังประปา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย 1,000,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้างที่ปฏิบติังานนอกเวลา

               ที่ระเบยีบฯ ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนกังานจ้างตามแผนอัตราจ้าง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1,311,480

7,748,580

92,000

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าธรรมเนยีม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดต้ังไฟฟูา 
ค่าติดต้ังประปา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกเคร่ืองพิมพ์
โปรแกรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้               โปรแกรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง หรืออื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ดินลูกรัง หนิคลุก ทราย ท่อ ปนูซีเมนต์

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

              ที่เกี่ยวข้อง เช่น ดินลูกรัง หนิคลุก ทราย ท่อ ปนูซีเมนต์

               น้ ามันทาไม้ แปรงทาสี เหล็ก หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
              ยางมะตอยส าเร็จรูป จอบ พล่ัว คราก ตลับเมตร กระเบือ้ง

วัสดุก่อสร้าง 100,000
               พร้อมขาต้ัง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

100,000
               หรือท าเอง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 800,000

               ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
               ค่าเช่าที่พัก  ค่าลงทะเบยีนพนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้าง หรืออื่น ๆ

               ลดอุบติัเหตุทางถนนใหล้ดนอ้ยลง รู้กฎจราจร ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
               ลดอุบติัเหตุทางถนน จัดอบรมใหค้วามรู้กับเด็กเยาวชนในโรงเรียนเพื่อช่วย

              ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 106

20,000

88,000
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

               เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมการรณรงค์ปอูงกันและ

               หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากอุดหนนุ

               เคร่ืองเขียน กระดาษไข แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ หรือการจ้างท าของ

            โครงการส่งเสริมการรณรงค์ปอูงกันและลดอุบติัเหตุทางถนน                       
 จ านวน           20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุง รักษาทรัพย์สิน อบต.
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าหลอดไฟฟูา ฟิวส์ สายไฟฟูา สายไมโครโฟน 
พร้อมขาต่่ัง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

250,000
30,000

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุส านกังาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก อุปกรณ์
เคร่ืองเขียน กระดาษไข แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ หรือการจ้างท าของ

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ

วัสดุส านกังาน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่่พัก ค่าลงทะเบยีนพนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้าง

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
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               พร้อมติดต้ัง ขนาด 45x106 เซนติเมตร เสาเหล็กกลม สูง 300 เซนติเมตร
               ปาูยหกเหล่ียม จ านวน 5 ชุด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา
               สามป ีหนา้ที่ 105

               จ านวน 5 ตัว ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 202

จัดท าปาูยถนน-ซอยภายในต าบลล าภู 100,000

               พร้อมขาต้ัง จ านวน 2 ชุด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา
               หนา้ที่ 204

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าปาูยถนน - ซอยภายในต าบลล าภู
ภายในต าบลล าภู ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา

จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนขนาด 4 ฟุต กระจกใส พร้อมขาต้ัง 9,800
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนขนาด 4 ฟุต กระจกใส
จ านวน 2 ใบ เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารทางราชการ ต้ังจ่ายจากเงิน

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนดิ 2 บานประตู (มอก.) 15,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนดิ 2 บานประตู
จ านวรน 2 ตู้ เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารทางราชการ

               ปรับสูง-ต่ าได้ จ านวน 5 ตัว ขนาดไม่นอ้ยกว่า 560x600x870 มิลลิเมตร
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเก้าอี้ส านกังานมีพนกัพิงมีล้อทรงเต้ีย
จ านวน 5 ตัว ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน

จัดซ้ือเก้าอี้ส านกังาน 11,500

            โครงการจัดท าปาูยแจ้งเตือนอุบติัเหตุ                                                
จ านวน           80,000 บาท

80,000
               เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าปาูยแจ้งเตือนอุบติัเหตุ

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 106

  งบลงทุน 4,296,300
ค่าครุภัณฑ์ 251,300

               2.ปาูยขนาด 60 เซนติเมตร จ านวน 4 ปาูย เปน็เงิน 14,000 บาท
               3.ปาูยขนาด 60 x60 เซนติเมตร จ านวน 4 ปาูย เปน็เงิน 16,000 บาท

               ( มอก.) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 916x457x1830 มิลลิเมตร จ านวน 2 ตู้

               หนา้ที่ 202

               เพื่อช่วยลดอุบติัเหตุทางถนน จ านวน 18 ปาูย ประกอบด้วย
               1.ปาูยขนาด 75x75 เซนติเมตร จ านวน 10 ปาูย เปน็เงิน 50,000 บาท
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จ านวน บาท

              อย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกว่า ดังนี้

             3)ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลัก (core) จ านวนไม่นอ้ยกว่า 2 แกนหลัก

              2.7 GHz หรือ

หนา้:27/39

            -มีหนว่ยความจ าหลัก (RAM) ชนดิ DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่นอ้ยกว่า

             ( 2 core) และมีหนว่ยความจ า แบบ Smart Cache Memory

            คอมพิวเตอร์โนต้บุค้แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน

             (2 core) และมีหนว่ยความจ าแบบ Smart Cache Memory ขนาด

             2.7 GHz

            4 GB

             ไม่นอ้ยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า

            ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 214

            -มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค้ ส าหรับงานประมวลผล
จ านวน 1 เคร่ือง

             ไม่นอ้ยกว่า 1.7 GHz หรือ
             ขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

              1)ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลักรวม (Compute core ) จ านวนไม่นอ้ยกว่า
              10 แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า

              2)ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลัก (Core) จ านวนไม่นอ้ยกว่า 2 แกนหลัก

              คุณลักษณะพื้นฐาน
              -มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) จ านวน 1 หนว่ย โดยมีคุณลักษณะ

            -มีหนว่ยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 500 GB

            -สามารถใช้งานได้ไม่นอ้ยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ  Bluetooh
            Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง

            จ านวน 1 หนว่ย

            (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

            -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface ) แบบ 10/100/1000

            ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ือง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค้ 35,000

            -มีจอภาพชนดิ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 12 นิว้

               จ านวน 1 เคร่ือง
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รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

630,000

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างโรงจอดรถที่ท าการ อบต.ล าภู หมูท่ี่ 7 ต าบลล าภู
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายล าภู 2 หมูท่ี่ 2 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง 272,000
              หนา้ที่ 24

            ล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โครงการก่อสร้างร้ัวที่ท าการ อบต.ล าภู หมูท่ี่ 7 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง 800,000

               หนา้ที่ 204

             จังหวัดนราธิวาส

               เมืองนราธิวาส ความยาว 87.00 เมตร สูง 1.50 เมตร รายละเอียดตาม

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาเละฮิเล-บา้นไร่
(ต่อเนือ่ง) หมูท่ี่ 5 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิว

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 4,045,000
อาคารต่าง ๆ

หนา้:28/39

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ท าการ อบต.ล าภู หมูท่ี่ 7 ต าบลล าภู อ าเภอ
             เมือง จังหวัดนราธิวาส

               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 201

               อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00  เมตร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างร้ัวที่ท าการ อบต.ล าภู หมูท่ี่ 7 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 87.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ต้ังจ่ายจาก

               รายละเอียดตามแบบที่ อบต .ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณปูโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาเละฮิเล-บา้นไร่ (ต่อเนือ่ง) หมูท่ี่ 5 ต าบล
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

570,000

               440.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด

            จังหวัดนราธิวาส

               ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายล าภู 2 หมูท่ี่ 2
ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

               ความยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า

              4.00 เมตร ความยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า
               (ต่อเนือ่ง) หมูท่ี่ 5 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง

               แบบที่ อบต.ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี

              920.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตาม
              แบบที่ อบต.ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี

               ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 23
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               ถมดินพื้นที่ 494.50 ตารางเมตร สูง 1.00-1.60 เมตร

               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 26

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างโครงการจัดวางท่อพร้อมถมดินหนา้มัสยิดบา้น
ทุเรียนนก หมูท่ี่ 10 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายหนา้วัด
เขากง - ทุ่งขนนนุ หมูท่ี่ 3 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

               หนา้ที่ 26

               เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 1.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

475,000

               ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต .ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายหนา้วัดเขากง - ทุ่งขนนุ หมูท่ี่ 3 ต าบลล าภู 
จังหวัดนราธิวาส

344,000

               หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง

               ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 900 เมตร วางท่อขนาด

654,000โครงการจัดวางท่อพร้อมถมดินหนา้มัสยิดบา้นทุเรียนนก หมูท่ี่ 10 ต าบลล าภู  
จังหวัดนราธิวาส

               ที่ อบต.ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี

               รายละเอียดตามแบบที่ อบต .ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาคูระบายน้ าซอยก าปงบารู
หมูท่ี่ 8 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 0.75                หมูท่ี่ 8 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง 0.75 เมตร

            ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

            อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

            อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

               ความยาว 154.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 115.50

โครงการก่อสร้างฝาคูระบายน้ าซอยก าปงบารู หมูท่ี่ 8 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง
            จังหวัดนราธิวาส

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ าพร้อมวางท่อสาย
หลังมัสยิดบา้นบาโง หมูท่ี่ 11 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 26

               ทุเรียนนก หมูท่ี่ 10 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
               วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร

โครงการขุดลอกคูระบายน้ าพร้อมวางท่อสายหลังมัสยิดบา้นบาโง หมูท่ี่ 11 
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

300,000

               ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 27
               ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด

               หลังมัสยิดบา้นบาโง หมูท่ี่ 11 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

               เขากง - ทุ่งขนนุ หมูท่ี่ 3 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
               ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
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                -หมูท่ี่ 6 มี 2 จุด

             - หมูท่ี่ 8   จ านวน มี 1 จุด

             2.เพื่อจ่ายใหก้ารประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ส าหรับ

             ถนนสายบาเละฮิเล-บา้นไร่

               ถนนสายในสวน

              -หมูท่ี่ 7  มี 2 จุด

1. เพื่อจ่ายใหก้ารไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ส าหรับ
ขยายเขตไฟฟูา เปน็เงินทั้งส้ิน 410,000 บาท

710,000
เงินอุดหนุน

             ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 101
             ขยายเขตประปาหมูท่ี่ 7 สายบางเค็ม เปน็เงิน 300,000 บาท

              ถนนสายข้างมัสยิด

  งบเงินอุดหนุน

             -หมูท่ี่ 5  มี 1 จุด

               ถนนสายท าเนยีบทุ่งขนนุ

              ถนนสายบา้นกาเสาะจุดที่ 2

             -หมูท่ี่ 3  จ านวน  มี 1 จุด

              ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 108-110

หนา้:30/39

              ถนนสายบา้นกาเสาะจุดที่ 3

             ถนนสายแยกปลักชิด

                    ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่
                    เพื่อจัดซ้ือและติดต้ังโคมไฟฟูาสาธารณะภายในต าบลล าภู

                    112-113

710,000

               ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ เปน็เงิน 410,000 บาท ในพื้นที่ดังนี้

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 710,000

               ถนนสายบา้นบาโง
               -หมูท่ี่ 11 มี 1 จุด

                  โครงการติดต้ังโคมไฟฟูาสาธารณะภายในต าบลล าภู 190,000
               ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณปูโภค

190,000

         งานไฟฟ้าถนน
            งบลงทุน
               ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง

190,000
190,000
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                  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือถังขยะเพิ่มเติมเพื่อใหบ้ริการขนย้าย
50,000

            ค่าใช้สอย                                                                              
 รวม                50,000 บาท

50,000

           โครงการจัดงานวันสตรีสากล อบต.ล าภู                                            
จ านวน               60,000 บาท

               โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมเข้าค่ายเยาวชนนอกพี้นที่ เพื่อเปน็การปอูงกันและ

               โครงการจัดซ้ือถังขยะ                                                             
จ านวน                50,000 บาท

               ชุมชนอีกทางหนึง่ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี

              สามป ีหนา้ที่ 164

               หนา้ที่ 133
60,000

190,000

           โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนในต าบลล าภู                       
จ านวน                30,000 บาท

              โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้ กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
              ใหก้ับกลุ่มสตรี ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 163

 งบด าเนินงาน 673,000

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการเข้าค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด

               แก้ไขปญัหายาเสพติดในชุมชน โรงเรียน เปน็การสร้างความเข้มแข็งของ

              เปาูหมายสตรีต าบลล าภู จ านวน 300 คน ในพื้นที่ต าบลล าภูหมูท่ี่ 1-11

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเข้าค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด
โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมเข้าค่ายเยาวชนนอกพื้นที่เพื่อเปน็การ

              เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสตรี

              เยาวชนในต าบลล าภูเพื่อพัฒนาศักยภาพใหส้ภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต าบล

           โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสตรี                                          
จ านวน              190,000 บาท

140,000

30,000

              เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการวันสตรีสากล อบต .ล าภู

             มีความเข้มแข็งเปน็ก าลังส าคัญในการพัฒนาพื้นที่ใหเ้จริญต่อไป ต้ังจ่ายจาก
             เงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 128

ค่าใช้สอย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

673,000

              เปาูหมายสตรีต าบลล าภู จ านวน 45 คน ในพื้นที่ต าบลล าภูหมูท่ี่ 1-11

              เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ

                  และก าจัดขยะมูลฝอยแก่ประชาชนในพื้นที่ต าบลล าภู ต้ังจ่ายจากเงิน

673,000  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

        งบด าเนินงาน                                                                             
  รวม               50,000 บาท

50,000
       งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกูล                                                     
     รวม               50,000 บาท

50,000

              เพื่อส่งเสริมบาทหนา้ที่สตรี ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนา

            รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

                  รายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 181
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              เยาวชนในพื้นที่ได้มีความสามัคคีกันร่วมกันท างานเพื่อส่วนรวมเปน็การ

           โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน                                                
จ านวน               10,000 บาท

66,000

              พัฒนาสามป ีหนา้ที่ 116

              ครอบครัว ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 165

              เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจครอบครัว

              ใส่ใจครอบครัวมากขึ้น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนา
              สามป ีหนา้ที่ 165

              เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ

              เปาูหมายสตรีต าบลล าภู จ านวน 160 คน เพื่อใหส้ตรีในต าบลหนัมา

              การมีงานท าของนกัเรียนนกัศึกษาใหม้ีรายได้ระหว่างปดิภาคเรียน

           โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการมีงานท าของนกัเรียนนกัศึกษาใหม้ี             
จ านวน        40,000 บาท

              ครอบครัว ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 166

              เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้

           โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพใหก้ับสตรีต าบลล าภู ประจ าป ี2559          
จ านวน        30,000 บาท

30,000

           โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพใหก้ับสตรีต าบลล าภู ประจ าป ี2559         
จ านวน        30,000 บาท

30,000

           โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมูบ่า้น                
จ านวน               50,000 บาท

              ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเพื่อเตรียมความพร้อมของเยาวชน

              โดยจัดกิจกรรมพัฒนามัสยิด ทั้ง 9 แหง่ ในพื้นที่ต าบลล าภูเพื่อให้

              เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้

              165 คน เพื่อใหส้ตรีในหมูบ่า้นมีความรอบรู้เร่ืองบทบาทหนา้ที่ของตนเอง

              เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
              พัฒนาสตรีระดับหมูบ่า้น เปาูหมายสตรีระดับต าบลล าภู หมูท่ี่ 1-11 จ านวน

           ฝึกอบรมการท าส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

              เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน

              ในต าบลล าภู จ านวน 60 คน เพื่อเปน็การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายใหก้ับ

              ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผน

           โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจครอบครัว                                                 
จ านวน        30,000 บาท

30,000

           รายได้ระหว่างปดิภาคเรียน

10,000
              ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 164

              กับสตรีต าบลล าภู ฝึกอบรมการท าโคมไฟโดยใช้ลูกปดั เปาูหมายสตรีผู้สนใจ

              กับสตรี ฝึกอบรมการท าส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เปาูหมายสตรีผู้สนใจ
              ในต าบลล าภู จ านวน 60 คน เพื่อเปน็การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายใหก้ับ

              สร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชนอีกทางหนึง่ด้วย ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

50,000

              ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 123

           ฝึกอบรมการท าโคมไฟโดยใช้ลูกปดั
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5,000

              จากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 184

               หนา้ที่ 198

              ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 197

           โครงการสายสัมพันธ์แม่ลูก                                                         จ านวน
          5,000 บาท

           โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย ร่วมใจพัฒนาต าบลล าภู                           
จ านวน        12,000 บาท

12,000
              เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสร้างพลังเยาวชนไทย

              ฟื้นฟูจิตสร้างปญัญาเด็กและเยาวชนเพื่อเปน็การสร้างความเข้มแข็งใหก้ับ
              ร่วมใจพัฒนาต าบลล าภู โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม

              ใหก้ับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อใหเ้ด็กได้แสดงออกถึงความ
              กตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ใหก้ าเนดิ เปน็การปทูางใหเ้ด็กเปน็คนดี

              สร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชนอีกทางหนึง่ด้วย ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

              เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสายสัมพันธ์แม่ลูก

โครงการวันผู้สูงอายุ

ค่าใช้สอย

โครงการดนตรีไทยชมรมผู้สูงอายุ 10,000

              เมือ่เติบโตขึ้นก็จะเปน็ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศเปน็การ

100,000

               เพื่อเปน็การอนรัุกษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ต้ังจ่าย

               และภูมิปญัญาท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการดนตรีไทยชมรมผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรม
อบรมใหค้วามรู้การเล่นดนตรีไทยชนดิต่าง ๆ ของชมรมผู้สูงอายุวัดโคกโก

               สามป ีหนา้ที่ 191

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันผู้สูงอายุ
เพื่อเปน็การอนรัุกษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและ

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

110,000

               เพื่ออนรัุกษ์ดนตรีไทย เปน็การส่งเสริมอนรัุกษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม

              ชุมชนได้อีกทางหนึง่ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี

110,000

              ยาเสพติด กิจกรรมท าปาูยรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใหก้ับเด็กเยาวชน
              เพื่อใหรู้้ถึงโทษของยาเสพติด เปน็การสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชน

               อบรมใหค้วามรู้การเล่นดนตรีไทยชนดิต่าง ๆ เปาูหมายผู้สูงอายุวัดโคกโก

 งบด าเนินงาน
110,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

              ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 134

โครงการอบรมเยาวชนไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 20,000

              ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จัดกิจกรรมบรรยายใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมเยาวชนไทย
ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมบรรยายใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
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               แข็งแรง และยังเปน็การช่วยปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
               ในพื้นที่ได้อีกทางหนึง่  โดยใช้ร้ัวสังคม ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 137

               ใหป้ระชาชน เด็ก เยาวชนหนัมาเล่นกีฬาออกก าลังการ เปน็การ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการดิเกฮูลู สร้างรักษ์ชุมชนท้องถิ่น
เพื่ออนรัุกษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นใหผู้้เข้าร่วมโครงการเกิดความรัก

               แผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 190
               เพื่อเปน็การอนรัุกษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎใน

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันเข้าร่วมแข่งขันเรือหนา้พระที่นัง่
ในงานของดีเมืองนรา เพื่อเปน็การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม

โครงการดิเกฮูลู สร้างรักษ์ชุมชนท้องถิ่น 40,000

               และภูมิปญัญาท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผน
               ในงานของดีเมืองนรา เพื่อเปน็การส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรม

               พัฒนาสามป ีหนา้ที่ 183

             รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนา

10,000

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
โดยจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาของต าบลล าภู เพื่อเปน็การส่งเสริมให้

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

        ค่าวัสดุ                                                                                     
 รวม              50,000 บาท

               สร้างความสามัคคี และใช้เวลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน ์ท าใหสุ้ขภาพ

                เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุกีฬา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
        ค่าวัสดุกีฬา                                                                              จ านวน
              50,000 บาท

50,000
50,000

โครงการแข่งเรือหนา้พระที่นัง่ 70,000

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 450,000

770,000
ค่าใช้สอย 770,000

877,500
 งบด าเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบด าเนินงาน 510,000
ค่าใช้สอย 460,000
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาสายสัมพันธ์พ่อแม่ลูก

งานกีฬาและนันทนาการ 510,000

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการกีฬาสายสัมพันธ์
พ่อแม่ลูก เพื่อใหก้ีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของเด็ก ๆ รู้จักมีน้ าใจ

             สามป ีหนา้ที่ 137

             กีฬาช่วยในการสร้างความรัก ความสามัคคี มีน้ าใจเปน็นกักีฬา

               โดยจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาของต าบลล าภู เพื่อเปน็การส่งเสริมให้

             พ่อแม่ลูก เปาูหมายเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าภู เพื่อให้
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เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสานฝันครัวพื้นบา้น สู่สากล
จัดเพือเปน็การอนรัุกษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น

               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 190
               เพื่อเปน็การอนรัุกษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันอาสาฬบชูา
เพื่อเปน็การส่งเสริมและท านบุ ารุงศาสนา ต้ังจ่ายจาก

โครงการสานฝันครัวพื้นบา้น สู่สากล 50,000

               เพื่อส่งเสริมและท านบุ ารุงศาสนา ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 192

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันออกพรรษา
เพือเปน็การท านบุ ารุงศาสนา ส่งเสริมศาสนา ต้ังจ่ายจาก

โครงการวันอาสาฬบชูา 20,000
              ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 193
               เพื่อส่งเสริมและท านบุ ารุงศาสนา ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันสารทเดือนสิบ
เพื่อเปน็การอนรัุกษ์ศิลปะประพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการวันออกพรรษา 30,000
               จากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามมป ีหนา้ที่ 186
               เพื่อเปน็การอนรัุกษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ต้ังจ่าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการวันวิสาขบชูา
เพื่อเปน็การส่งเสริมและท านบุ ารุงศาสนา ต้ังจ่ายจากเงิน

โครงการวันสารทเดือนสิบ 50,000
              เงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 192
               เพื่อเปน็การส่งเสริมและท านบุ ารุงศาสนา ต้ังจ่ายจาก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันมาฆบชูา เพื่อเปน็การ
ส่งเสริมและท านศุาสนา ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผน

โครงการวันวิสาขบชูา 20,000
               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 193
               ส่งเสริมและท านบุ ารุงศาสนา ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเมาลิดกลาง อบต.ล าภู
โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนาอิสลาม งานเมาลิดกลาง

โครงการวันมาฆบชูา 10,000

               จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนาอิสลาม งานเมาลิดกลาง
               เพื่อเปน็การอนรัุกษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ต้ังจ่ายจาก
               เงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 184

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเดือนถือศีลอด โดยสนบัสนนุ
ข้าวสาร อาหารแหง้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ยากไร้ในช่วงเดือนถือศีลอด

โครงการเมาลิดกลาง อบต.ล าภู 60,000

                ถือศีลอด เพื่อส่งเสริมการประกอบศาสนกิจของผู้นบัถือศาสนาอิสลาม
                ข้าวสาร อาหารแหง้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ยากไร้ในช่วงเดือน

                ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 194

โครงการเดือนถือศีลอด 150,000
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               เงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 186

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสานสัมพันธ์วันอิดิลฟีตรี
เพื่อเปน็การอนรัุกษ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญัญา

               เพื่อเปน็การอนรัุกษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
               เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอนรัุกษ์มรดกไทย

              เงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 185

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนรัุกษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่่นกลองยาวทักษิณประยุกต์ ใหก้ับ

โครงการอนรัุกษ์ศิลปะพื้นบา้น (สีละ)
               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 183

               เพื่อเปน็การอนรัุกษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ต้ังจ่ายจาก

               ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอาซูรอสัมพันธ์ เพื่อเปน็การ
อนรัุกษ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น ต้ังจ่ายจาก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
อิสลามใหก้ับเยาวชนเพื่อเปน็การใหค้วามรู้และเตรียมความพร้อม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมอิสลาม

            โครงการอนรัุกษ์มรดกไทย                                                           
จ านวน              50,000 บาท

               พัฒนาสามป ีหนา้ที่ 189

               อนรัุกษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนา
               สามป ีหนา้ที่ 185

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 50,000
               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ี หนา้ที่ 197
               เพื่อเปน็การอนรัุกษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

50,000

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนรัุกษ์ศิลปะพื้นบา้น (สีละ)
เพื่อเปน็การอนรัุกษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น เปน็การปลูกจิตส านกึใหเ้ด็ก

โครงการอนรัุกษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกลองยาวทักษิณประยุกต์ 30,000
               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 190
               เพื่อเปน็การอนรัุกษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

               ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกลองยาวทักษิณประยุกต์ เพื่ออนรัุกษ์

30,000

โครงการสานสัมพันธ์วันอิดิลอัฎฮา 40,000

30,000

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสานสัมพันธ์วันอิดิลอัฎฮา
เพื่อเปน็การอนรัุกษ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญัญา               เพื่อเปน็การอนรัุกษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ต้ังจ่ายจาก

โครงการสานสัมพันธ์วันอิดิลฟิตรี 40,000
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               แข่งขันเรือหนา้พระที่นัง่ ประจ าป ี2559 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
               2,500 บาท เพื่อสนบัสนนุโครงการตกแต่งเรือบปุผชาติในงาน
               2.ส านกังานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส จ านวน
               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 187

            ส่งเสริมการท่องเที่ยวใหเ้กิดขึ้นในพื้นที่และเปน็การกระตุ้นเศรษฐกิจ

120,000

20,000

    งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                                           
      รวม           120,000 บาท

140,000
       งบด าเนินงาน                                                                              
    รวม            120,000 บาท

            อนรัุกษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามใหค้งอยู่ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

         รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
            โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนรัุกษ์                                          
จ านวน              20,000 บาท               เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
               เชิงอนรัุกษ์ เพื่อเปน็การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ต้ังจ่ายจาก
               เงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 172
            โครงการวันลอยกระทง                                                              
จ านวน             100,000 บาท            เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการวันลอยกระทง เพื่อเปน็การ

               รวมเปน็เงิน 75,000 บาท ตามโครงการส่งเสริมศาสนา ต้ังจ่าย
               จากเงินอุดหนนุ  ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 192

 งบเงินอุดหนุน 107,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองนราธิวาส จ านวน 30,000 บาท
เพื่อสนบัสนนุตามโครงการประเพณีของดีเมืองนรา ประจ าป ี2559

            ใหม้ีเงินไหลเวียนในพื้นที่ท าใหป้ระชาชนก่อเกิดรายได้ และเปน็การ

เงินอุดหนุน 107,500

              ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 187

               ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2559 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
               และงานแข่งขันเรือกอและชิงถ้วยพระราชทานหนา้พระที่นัง่

32,500

               เพื่อสนบัสนนุโครงการประเพณีของดีเมืองนรา ประจ าป ี2559

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 75,000
เพื่ออุดหนนุใหวั้ดล าภู วัดโคกโก และวัดเขากง แหง่ละ 25,000 บาท
รวมเปน็เงิน 75,000 บาท ตามโครงการส่งเสริมศาสนา ต้ังจ่ายจาก

140,000
140,000

         ค่าใช้สอย                                                                                 
   รวม           120,000 บาท

            ปรากฎในแผนพัฒนาพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 172
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โครงการขยายผลโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ 30,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการขยายผลโครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริใหก้ับประชาชนในต าบลล าภู เพื่อเปน็การส่งเสริม

               พัฒนาสามป ีหนา้ที่ 117
               รายละ 500 บาท /เดือน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผน

เบีย้ยังชีพผู้ปวุยเอดส์

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 150,000

 งบกลาง 1,179,534

84,000
เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพผู้ปวุยเอดส์ จ านวน 14 ราย
รายละ 500 บาท/เดือน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนา

               ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

งบกลาง 1,179,534

80,000
เพื่อจ่ายเปน็ค่าพันธ์ุ กระถางต้นไม้ ปุย๋ ดินปลูกต้นไม้ หรืออื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนกังานจ้าง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

แผนงานงบกลาง
  งบกลาง 1,179,534

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวในนาร้าง เพื่อใช้
พื้นที่นาร้างใหเ้กิดประโยชน ์ลดรายจ่ายของเกษตรกรและ

              ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 173
               ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
               สาธิตการท าแปลงผัก ใหก้ับประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหป้ระชาชน

               ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ 80,000
วัสดุการเกษตร

โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวในนาร้าง 50,000

50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้สอย 130,000

แผนงานการเกษตร
  งานส่งเสริมการเกษตร 210,000

 งบด าเนินงาน 210,000

               และอนรัุกษ์ภูมิปญัญาท้องถิ่นในการท านา ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 169

               พระราชด าริในต าบลล าภู ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผน
               พัฒนาสามป ีหนา้ที่ 169

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการชุมชนพอเพียง
โดยจัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้กับประชาชนในพื่่นที่เกี่ยวกับการ

โครงการชุมชนพอเพียง

               พื้นที่นาร้างใหเ้กิดประโยชน ์เปน็การลดรายจ่ายของเกษตรกร

               จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเกษตร
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              ท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 186,560
               จากเงินอุดหนนุ  ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ี หนา้ที่ 136

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 350,000
เพื่อเปน็เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ล าภู ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎใแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 109

              เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วน

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ส ารองจ่าย 408,974
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและกรณีจ าเปน็เร่งด่วน
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ







               พื้นฐานที่เปน็มาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชนใ์นการวางแผนพัฒนา

               หนา้ที่ 221
               ประโยชนใ์นด้านต่าง ๆ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี

                ทางราชการ  ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผน

               เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา (5ธันวา),วันแม่แหง่ชาติ(12 สิงหา),
               วันปยิมหาราช (23 ตุลา) วันท้องถิ่นไทย หรือวันส าคัญอื่น ๆ ของ

               พัฒนาสามป ีหนา้ที่ 188

               ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 223

               ท้องถิ่นและเปน็ข้อมูลที่หนว่ยงานต่าง ๆ ใหค้วามเชื่อถือได้และสามารถน าไปใช้

               ส่วนต าบล เช่น จัดท าแผ่นพับ วารสาร ปฏิทิน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

               เงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 152
               ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้ังจ่ายจาก



               หมูบ่า้น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี

               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 199

               สมาชิกสภา พนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้างและแกนน าชุมชนเพื่อให้

               ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               พนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้างและแกนน าชุมชน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

               ในการพัฒนาชุมชน หมูบ่า้นเพื่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อองค์กรและชุมชน
               ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้

               ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
               รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ เสาอากาศวิทยุไร้สาย หรืออื่น ๆ

               หรือหนว่ยงาน แผงกั้นหอ้ง แผ่นประชาสัมพันธ์ประจ าหมูบ่า้น หรืออื่น ๆ
               ท าเอง หรือกรณีอื่น ๆ เช่น ผ้าม่าน มูล่ี่ พรม แผ่นปาูยชื่อส านกังาน
               ที่ได้จากการพิมพ์ กระดาษไข แบบพิมพ์ต่างๆ ธงชาติ หรือการจ้างหรือ

               แนวทางปฏิบติัของสมาชิกสภาท้องถิ่นใหก้ับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
               ประสิทธิภาพการปฏิบติัหนา้ที่สมาชิกสภาท้องถิ่น อบรมระเบยีบกฎหมาย
               การปฏิบติัตาม พรบ .ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อบรมเพิ่ม



               หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               ไฟฟูาสาธารณะ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               แผงกั้นจราจร แผ่นปาูยจราจร หรือแผ่นปาูยต่าง ๆ หรืออื่น ๆ

               โปรแกรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               น้ ามันทาไม้ แปรงทาสี เหล็ก หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจาก
               ที่เกี่ยวข้อง เช่นดินลูกรัง หนิคลุก ทราย ท่อ ปนูซีเมนต์ กระเบือ้ง

               หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้



               เงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 211

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 211

               หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               ได้คร้ังละ 20 แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
                ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 210

               บทีียู ชนดิแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จ านวน 1 เคร่ือง



               10 ภาพต่อนาที

              -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200X 1,200 dpi
               คุณลักษณะพื้นฐาน
               แบบ Network จ านวน 1 เคร่ือง

              -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  Parallel หรือ USB 2.0

             -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0

             Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง

              หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง

             ได้ไม่นอ้ยกว่า 100 แผ่น

             -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่นอ้ยกว่า 35 หนา้ต่อนาที

               -มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวด าไม่นอ้ยกว่า 1,200X 1,200 dpi

             ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 208

             -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

              -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ

             -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนา้อัตโนมัติได้

             ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 208

               -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่นอ้ยกว่า 20 หนา้ต่อนาทีหรือ
               15 ภาพต่อนาที
               -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่นอ้ยกว่า 30 หนา้ต่อนาทีหรือ

               คุณลักษณะพื้นฐาน

               -มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่นอ้ยกว่า 4,800X 1,200 dpi

             ได้ไม่นอ้ยกว่า 250 แผ่น

             -มีหนว่ยความจ า (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 128 MB

             หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง

            -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal และ  Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ



               หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               ประโยชนต์อบแทนอื่นส าหรับพนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้าง
               หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               ตามระเบยีบฯ ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้



               โปรแกรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               เพื่อกระตุ้นการเสียภาษีของผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี ต้ังจ่ายจาก
               เงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 221

               และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
               เขียน กระดาษไข แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ หรือการจ้างท าหรือท าเอง

               ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของพนกังาน
               ส่วนต าบล/พนกังานจ้าง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ



               พนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้างที่ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

                หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
               พสร.พื้นที่พิเศษ ของพนกังานส่วนต าบล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้



                ในชุมชน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 159

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการต้ังด่านตรวจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
              วันสงกรานต์ เทศกาลวันส าคัญๆ เพื่อลดอุบติัเหตุในช่วงเทศกาลเปน็การ

               ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่  159

               สาธารณภัยต่าง ๆ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี
               ในท้องถิ่นมีศักยภาพและขีดความสามารถในการปอูงกันและบรรเทา

               ธารณภัยชุมชน ใหก้ับประชาชนในพื้นที่ต าบลล าภู จ านวน 40 คน เพื่อให้

               หนา้ที่ 158

                ประชาชน เยาวชนมีความรู้ในด้านการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย



               จ านวน 1 ชุด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี

               เพื่อจ่ายเปน็ค่าสารเคมีดับเพลิง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจาก



               ชุดดามใหญ่( KED) ,เฝือกคอแบบปรับได้ 2 อัน ,เฝือกลม 1 ชุด

               รับตามระเบยีบฯ ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               พื้นที่พิเศษ พสร. หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้



               ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ หรืออื่นที่เกี่ยวข้องของ

               ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ค่าจ้างแรงงานในการทาสีวาดรูปศิลปะ

               ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
               ฝาผนงั ค่าจ้างยาม ค่าเช่าที่ดินวัดล าภูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าภู

              พื้นที่พิเศษ ของพนกังานจ้าง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
               ประโยชนต์อบแทนอื่นๆ ส าหรับพนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้าง

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้



               โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู

                 พัฒนาสามป ีหนา้ที่ 131
                ใหเ้ด็กใช้ภาษาไทยได้คล่องขึ้น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผน

               เปาูหมายเด็กในโรงเรียน 5 โรงเรียนในพื้นที่เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนฝึกพัฒนา

               การใช้ภาษารองรับอาเซียน  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผน
               พัฒนาสามป ีหนา้ที่ 128

               ภาษาจีนใหแ้ก่เด็ก เยาวชนประชาชนในพื้นที่ต าบล เพื่อใหค้วามรู้ใน

               เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนาฝึกทักษะการพูดในที่

               ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 132

               เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการลายมืองามตามแบบไทย

               ปญัหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการเรียน ต้ังจ่ายจาก

               แหง่ชาติเพื่อเปน็เวทีใหเ้ด็กและเยาวชนในต าบลล าภูได้มีเวทีในการแสดง

               ลายมือตามความพร้อมของตนเองและใหเ้ด็กมีความกล้าแสดงออก

               เปาูหมายเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองเพื่อช่วยและลด

               เงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 130

               โดยมีกิจกรรมบนเวที และกิจกรรมตามซุ้มต่าง ๆ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
               ออกถึงความรู้ ความสามารถและเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว



               พัฒนาสามป ีหนา้ที่ 129





               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 209

               2 ชุด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 209







               ตามโครงการกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประจ าป ี2559  เพื่อจัดกิจกรรม

               จากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 148
               หรือฉีดยาคุมก าเนดิใหก้ับสุนขัและแมวในพื้นที่ต าบลล าภู ต้ังจ่ายจาก

               4.ศูนย์ฯ ตาดีกา ดารุลอิสละห ์หมูท่ี่ 6 เปน็เงิน 146,900 บาท

               แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกรุอาน และกิจกรรม

               7.ศูนย์ฯ ตาดีกา ดารุลอิหซ์าน หมูท่ี่ 9  เปน็เงิน 117,760 บาท
               6.ศูนย์ฯ ตาดีกา อัลรอบตีอตูลอิสลามียะห ์หมูท่ี่ 8  เปน็เงิน 187,680 บาท

               9.ศูนย์ฯ ตาดีกา อัลมาญีดี หมูท่ี่ 11  เปน็เงิน 139,380 บาท
               8.ศูนย์ฯตาดีกา ดารุสสาลาม หมูท่ี่ 10  เปน็เงิน 117,180 บาท

                5.ศูนย์ฯ ตาดีกา อิสลามียะห ์หมูท่ี่ 7 เปน็เงิน 117,760 บาท

               เงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 126
               อื่นๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนในต าบลล าภู ต้ังจ่ายจาก

               โรคพิษสุนขับา้  จัดกิจกรรมใหบ้ริการฉีดวัคซีนปอูงกัน ผ่าตัด ท าหมัน
               เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการควบคุมและปอูงกัน



            ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมูบ่า้น (ทสม.)

              ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 138
              เพื่อเพิ่มศักยภาพ อสม.ใหม้ีเพิ่มมากขึ้น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 175

               วางแผนครอบครัว ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนา
               อบรมใหค้วามรู้การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ การใหค้วามรู้ การ
               ปญัหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นใหก้ับเยาวชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรม

               สามป ีหนา้ที่ 136

               ต าบลล าภู  จ านวน 5 โรงเพื่อสร้างจิตส านกึใหเ้กิดการอนรัุกษ์ทรัพยากร
               อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เปาูหมายนกัเรียนในเขต

                ในพื้นที่ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 180
                ล าภู หมูท่ี่ 1-11 เพื่อใหม้ีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี ลดปริมาณขยะ
               จากครัวเรือนโดยกิจกรรม 3 R เปาูหมายประชาชนในพื้นที่ต าบล

               ศักยภาพและศึกษาดูงาน อสม.ใหก้ับอสม.ในพื้นที่ต าบลล าภู

               อาสาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
               จ านวน 45 คน โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้ กิจกรรมออกค่าย
               ทรัพยากรธรมชาติและส่ิงแวดล้อม เปาูหมายเยาวชน นกัเรียน

              ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
              ความรู้ใหก้ับคณะกรรมการ ทสม .ในเร่ืองการอนรัุกษ์
               ส่ิงแวดล้อมหมูบ่า้น (ทสม.) เปาูหมาย 45 คน เพื่อเพิ่มพูน
               คณะกรรมการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

              ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 178



          รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

                หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนา

               อาชีพการเล้ียงปลาดุก ใหก้ับผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

                สามป ีหนา้ที่ 118

                พระราชานเุคราะหข์องพระบรมวงศานวุงศ์เพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

             ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

             แผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 179
              ใหก้ับคณะครูนกัเรียน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎใน

              มูลฝอยในโรงเรียน เปาูหมายครูและนกัเรียนในพื้นที่จ านวน

                                                                   แผนงานสังคมสงเคราะห์

               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 121

               ใหค้วามรู้ จัดนทิรรศการเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม กิจกรรมท าปาูย

               ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามแนวพระราชด าริ จัดกิจกรรมส่งเสริม
               เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

                เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการช่วยเหลือคนไข้ใน

              5 โรงเรียน เพื่อสร้างจิตส านกึรักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดล้อม



               หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
               เงินประโยชนต์อบแทนอื่นๆ ส าหรับพนก้งานส่วนต าบล/พนกังานจ้าง

               พนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้างที่ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

              พื้นที่พิเศษ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               ค่าติดต้ังประปา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               ที่ระเบยีบฯ ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               ต้ังจ่ายจากเงินรายได้



               โปรแกรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

              ที่เกี่ยวข้อง เช่น ดินลูกรัง หนิคลุก ทราย ท่อ ปนูซีเมนต์

               น้ ามันทาไม้ แปรงทาสี เหล็ก หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
              ยางมะตอยส าเร็จรูป จอบ พล่ัว คราก ตลับเมตร กระเบือ้ง

               พร้อมขาต้ัง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

               หรือท าเอง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

               ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
               ค่าเช่าที่พัก  ค่าลงทะเบยีนพนกังานส่วนต าบล/พนกังานจ้าง หรืออื่น ๆ

               ลดอุบติัเหตุทางถนนใหล้ดนอ้ยลง รู้กฎจราจร ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
               ลดอุบติัเหตุทางถนน จัดอบรมใหค้วามรู้กับเด็กเยาวชนในโรงเรียนเพื่อช่วย

              ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 106

               เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมการรณรงค์ปอูงกันและ

               หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากอุดหนนุ

               เคร่ืองเขียน กระดาษไข แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ หรือการจ้างท าของ





              อย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกว่า ดังนี้

             3)ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลัก (core) จ านวนไม่นอ้ยกว่า 2 แกนหลัก

              2.7 GHz หรือ

            -มีหนว่ยความจ าหลัก (RAM) ชนดิ DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่นอ้ยกว่า

             ( 2 core) และมีหนว่ยความจ า แบบ Smart Cache Memory

            คอมพิวเตอร์โนต้บุค้แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน

             (2 core) และมีหนว่ยความจ าแบบ Smart Cache Memory ขนาด

             2.7 GHz

            4 GB

             ไม่นอ้ยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า

            ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 214

            -มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย

             ไม่นอ้ยกว่า 1.7 GHz หรือ
             ขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

              1)ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลักรวม (Compute core ) จ านวนไม่นอ้ยกว่า
              10 แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า

              2)ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลัก (Core) จ านวนไม่นอ้ยกว่า 2 แกนหลัก

              คุณลักษณะพื้นฐาน
              -มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) จ านวน 1 หนว่ย โดยมีคุณลักษณะ

            -มีหนว่ยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 500 GB

            -สามารถใช้งานได้ไม่นอ้ยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ  Bluetooh
            Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง

            จ านวน 1 หนว่ย

            (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

            -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface ) แบบ 10/100/1000

            ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ือง

            -มีจอภาพชนดิ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 12 นิว้



              หนา้ที่ 24

             จังหวัดนราธิวาส

               ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
               ความยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า



               ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต .ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

               หมูท่ี่ 8 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง 0.75 เมตร
               ความยาว 154.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 115.50



             - หมูท่ี่ 8   จ านวน มี 1 จุด

             2.เพื่อจ่ายใหก้ารประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ส าหรับ

             ถนนสายบาเละฮิเล-บา้นไร่

               ถนนสายในสวน

              -หมูท่ี่ 7  มี 2 จุด

             ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 101
             ขยายเขตประปาหมูท่ี่ 7 สายบางเค็ม เปน็เงิน 300,000 บาท

              ถนนสายข้างมัสยิด

             -หมูท่ี่ 5  มี 1 จุด

               ถนนสายท าเนยีบทุ่งขนนุ

              ถนนสายบา้นกาเสาะจุดที่ 2

             -หมูท่ี่ 3  จ านวน  มี 1 จุด

              ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 108-110

              ถนนสายบา้นกาเสาะจุดที่ 3

             ถนนสายแยกปลักชิด

               ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ เปน็เงิน 410,000 บาท ในพื้นที่ดังนี้

               ถนนสายบา้นบาโง
               -หมูท่ี่ 11 มี 1 จุด



               โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมเข้าค่ายเยาวชนนอกพี้นที่ เพื่อเปน็การปอูงกันและ

               ชุมชนอีกทางหนึง่ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี

              สามป ีหนา้ที่ 164

               หนา้ที่ 133

              โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้ กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
              ใหก้ับกลุ่มสตรี ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 163

               แก้ไขปญัหายาเสพติดในชุมชน โรงเรียน เปน็การสร้างความเข้มแข็งของ

              เปาูหมายสตรีต าบลล าภู จ านวน 300 คน ในพื้นที่ต าบลล าภูหมูท่ี่ 1-11

              เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสตรี

              เยาวชนในต าบลล าภูเพื่อพัฒนาศักยภาพใหส้ภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต าบล

              เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการวันสตรีสากล อบต .ล าภู

             มีความเข้มแข็งเปน็ก าลังส าคัญในการพัฒนาพื้นที่ใหเ้จริญต่อไป ต้ังจ่ายจาก
             เงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 128

              เปาูหมายสตรีต าบลล าภู จ านวน 45 คน ในพื้นที่ต าบลล าภูหมูท่ี่ 1-11

              เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ

              เพื่อส่งเสริมบาทหนา้ที่สตรี ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนา



              เยาวชนในพื้นที่ได้มีความสามัคคีกันร่วมกันท างานเพื่อส่วนรวมเปน็การ

              ครอบครัว ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 165

              ครอบครัว ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 166

              เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้

              โดยจัดกิจกรรมพัฒนามัสยิด ทั้ง 9 แหง่ ในพื้นที่ต าบลล าภูเพื่อให้

              เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้

              165 คน เพื่อใหส้ตรีในหมูบ่า้นมีความรอบรู้เร่ืองบทบาทหนา้ที่ของตนเอง

              เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
              พัฒนาสตรีระดับหมูบ่า้น เปาูหมายสตรีระดับต าบลล าภู หมูท่ี่ 1-11 จ านวน

              เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน

              ในต าบลล าภู จ านวน 60 คน เพื่อเปน็การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายใหก้ับ

              ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 164

              กับสตรีต าบลล าภู ฝึกอบรมการท าโคมไฟโดยใช้ลูกปดั เปาูหมายสตรีผู้สนใจ

              กับสตรี ฝึกอบรมการท าส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เปาูหมายสตรีผู้สนใจ
              ในต าบลล าภู จ านวน 60 คน เพื่อเปน็การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายใหก้ับ

              สร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชนอีกทางหนึง่ด้วย ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ
              ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 123



               หนา้ที่ 198

              ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 197

              เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสร้างพลังเยาวชนไทย

              ฟื้นฟูจิตสร้างปญัญาเด็กและเยาวชนเพื่อเปน็การสร้างความเข้มแข็งใหก้ับ
              ร่วมใจพัฒนาต าบลล าภู โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม

              ใหก้ับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อใหเ้ด็กได้แสดงออกถึงความ
              กตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ใหก้ าเนดิ เปน็การปทูางใหเ้ด็กเปน็คนดี

              สร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชนอีกทางหนึง่ด้วย ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

              เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสายสัมพันธ์แม่ลูก

              เมือ่เติบโตขึ้นก็จะเปน็ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศเปน็การ

               และภูมิปญัญาท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนา
               สามป ีหนา้ที่ 191

               เพื่ออนรัุกษ์ดนตรีไทย เปน็การส่งเสริมอนรัุกษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม

              ชุมชนได้อีกทางหนึง่ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี

              ยาเสพติด กิจกรรมท าปาูยรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใหก้ับเด็กเยาวชน
              เพื่อใหรู้้ถึงโทษของยาเสพติด เปน็การสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชน

               อบรมใหค้วามรู้การเล่นดนตรีไทยชนดิต่าง ๆ เปาูหมายผู้สูงอายุวัดโคกโก

              ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จัดกิจกรรมบรรยายใหค้วามรู้เกี่ยวกับ



               แผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 190
               เพื่อเปน็การอนรัุกษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎใน

               และภูมิปญัญาท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผน
               ในงานของดีเมืองนรา เพื่อเปน็การส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรม

               พัฒนาสามป ีหนา้ที่ 183



               เพื่อส่งเสริมและท านบุ ารุงศาสนา ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

              ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 193
               เพื่อส่งเสริมและท านบุ ารุงศาสนา ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

               จากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามมป ีหนา้ที่ 186
               เพื่อเปน็การอนรัุกษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ต้ังจ่าย

              เงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 192
               เพื่อเปน็การส่งเสริมและท านบุ ารุงศาสนา ต้ังจ่ายจาก

               ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 193
               ส่งเสริมและท านบุ ารุงศาสนา ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ

               จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนาอิสลาม งานเมาลิดกลาง
               เพื่อเปน็การอนรัุกษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ต้ังจ่ายจาก
               เงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 184

                ถือศีลอด เพื่อส่งเสริมการประกอบศาสนกิจของผู้นบัถือศาสนาอิสลาม
                ข้าวสาร อาหารแหง้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ยากไร้ในช่วงเดือน

                ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ีหนา้ที่ 194



               พัฒนาสามป ีหนา้ที่ 189








