
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโละ
อําเภอ ยะหริง   จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 38,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,356,205 บาท
งบบุคลากร รวม 5,714,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกอบต.และรองนายกอบต.
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกอบต.และรองนายกอบต.
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกอบต.และรองนายกอบต.
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกอบต.
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,713,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
- ประธานสภา เป็นเงิน 134,640 บาท
- รองประธานสภา เป็นเงิน 110,160 บาท
- สมาชิกสภา 16 คน เป็นเงิน 1,382,400 บาท
- เลขานุการสภา เป็นเงิน 86,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,315,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,074,260 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน,เงินปรับปรุงประจําเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลจํานวน 7 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 338,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว, เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้
รบ (พสร.) เงิน สปพ. เงินปรับเพิมคุณวุฒิ เงินค่าตอบแทนรายเดือนฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจาก
เงินประจําตําแหน่งของนักบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่ง นักบริหารงานทัวไป (หัวหน้าสํานัก
ปลัด) จํานวน 1 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 483,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 210,180 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินสปพ.ฯลฯ พนักงานจ้างของ
อบต.
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งบดําเนินงาน รวม 3,333,765 บาท
ค่าตอบแทน รวม 417,165 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 219,165 บาท
เพือจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี), เงินค่าตอบแทนเจ้า
หน้าทีในการเลือกตัง, เงินรางวัลฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ นายกอบต. และพนักงาน
ส่วนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 1,755,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 395,600 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ กําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
เบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 340,000 บาท
- ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร แบบมีการย่อ-ขยายปริมาณการถ่ายขันตํา
กว่า 10,000 แผ่น/เดือน (ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายของสํานักงบ
ประมาณ มีนาคม 2558) เป็นเงิน 45,600 บาท
- ค่าเช่าพืนทีและดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลตะโละ เป็น
เงิน 10,000 บาท 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลียงรับรองของอบต. ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดอาคาร
ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา/รัฐพิธีฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญของรางวัล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีมีความจํา
เป็นและเหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึงเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับ
พิธีการวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น
โครงการการเลือกตัง จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป หรือการเลือกตังย่อยของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
โครงการจัดทําประชาคมท้องถิน/เวทีชาวบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมต่าง ๆสําหรับรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน เช่น การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การจัดทําแผน
พัฒนาสามปี การจัดทําแผนชุมชน ฯลฯ
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โครงการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิน พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและบุคคลภาย
นอก ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าทีพัก ตาม
สิทธิทีจะได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะโละในการปฏิบัติงาน เช่น โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ศึกษาดูงานฯลฯ
โครงการอบต.พบประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนนอกสํานัก
งาน/ชีแจงผลการดําเนินงานของอบต. กิจกรรมการออกให้บริการนอก
สํานักงานร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น อบต.พบประชาชน อบต
.เคลือนที ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโละให้คงสภาพทีใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกาฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเครืองฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ เช่น พู่กันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์
ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 671,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลตะ
โละ ไฟฟ้าสาธารณะ อาคารทีอยู่ในความรับผิดชอบรวมทังกิจกรรมที
ดําเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตําบล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา นําบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลและ
โทรศัพท์เคลือนที
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนานัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตฯลฯ
งบลงทุน รวม 257,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 257,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือเก้าอีประชุม จํานวน 42,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีประชุม จํานวน 50 ตัว แบบเบาะหนัง มีพนัก
พิง (มาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กําหนดราคากลางไว้จึงกําหนดราคาตามท้อง
ตลาด)
โครงการจัดซือชันเก็บแฟ้ม จํานวน 4,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเก็บแฟ้ม จํานวน 1 ตัว ชันเก็บแฟ้ม 4 ชัน 40
 ช่อง ขนาด 921x311x1,805 มิลลิเมตร เหล็กแผ่น spcc 
หนา 0.5 mm. โครงตู้หนา 0.6 mm. พ่นเคลือบด้วยสีอีพอกซี มีล้อ
เลือน (มาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กําหนดราคากลางไว้จึงกําหนดราคาตาม
ท้องตลาด) 

โครงการจัดซือโต๊ะพับหน้าเหล็กขาว จํานวน 17,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับหน้าเหล็กขาว ขนาด 60 x 150 
ซม. จํานวน 5 ตัว (มาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กําหนดราคากลางไว้จึง
กําหนดราคาตามท้องตลาด)
โครงการจัดซือโทรศัพท์เคลือนที จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรศัพท์เคลือนที  จํานวน 2 เครือง (มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ไม่ได้กําหนดราคากลางไว้จึงกําหนดราคาตามท้องตลาด) 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โครงการจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 1 ตัว คุณลักษณะ
เป็นเครืองตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน เครืองยนต์ขนาดไม่น้อย
กว่า 3.5 แรงม้า รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิว (รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ประจําเดือน
สิงหาคม 2559)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ทีวงเงิน
เกิน 5,000 บาท ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 51,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 51,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเงินอุดหนุนทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลจะรัง โครงการสนับ
สนุนการดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างระดับ
อําเภอ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 2560 ตาม
หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลจะรัง ที ปน 72600/ว 051 ลงวัน
ที 2 มีนาคม 2559
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอยะหริง ตามโครงการจัดงาน
วันสําคัญสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานวันสําคัญทางศาสนา อําเภอยะ
หริง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือที ปน.0518/2122 ลง
วันที 4 เมษายน 2559

งานบริหารงานคลัง รวม 3,114,835 บาท
งบบุคลากร รวม 2,308,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,308,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,408,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 5 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 246,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้
รบ (พสร.) เงิน สปพ. เงินปรับเพิมคุณวุฒิ ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 434,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 177,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงิน สปพ. ฯลฯ พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโละ

งบดําเนินงาน รวม 801,255 บาท
ค่าตอบแทน รวม 171,255 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 95,255 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ เป็นเงิน  20,000 บาท
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง เงินรางวัล ฯลฯ เป็นเงิน 75,255 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพือ
เพิมรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโละ โดยสามารถจัดเก็บภาษี
ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และสะดวกรวดเร็ว 
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โครงการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง
โครงการหน่วยบริการรับชําระภาษีเคลือนที จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยบริการชําระภาษีเคลือนที และให้
ความรู้เกียวกับการชําระภาษี ประจําปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้นําท้องถินและ
ประชาชนเพือเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตะโละ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโละให้คงสภาพทีใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือตู้เหล็ก จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก จํานวน 1 ตัว ขนาด 2 บาน (มอก.) มีมือจับ
ชนิดบิด มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชัน คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ประจําเดือนสิงหาคม 2559)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ เพือรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลตะ
โละ จํานวน 1 อัตรา

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 376,250 บาท
งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
กิจการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเกียวกับกิจการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนองค์การบริหารส่วนตําบลตะโละ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเดินทางไป
ราชการ ค่าลงทะเบียนในการส่งฝึกอบรม ฯลฯ 
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โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตําบล) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ตําบล) ตะโละและปุลากง
โครงการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพือรองรับภัยต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพือรอง
รับภัยต่างๆ ของประชาชนในตําบลตะโละและปุลากง
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจําปี 
2560

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทบทวนความรู้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลตะโละและปุลากง
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปี 2560 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล ปี 2560 เช่น เทศกาลวันปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ
โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับสาธารณภัยและการ
ป้องกันภัยต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในตําบลตะโละและปุลากง
โครงการสร้างแนวกันไฟเพือป้องกันอัคคีภัยอย่างยังยืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างแนวกันไฟเพือป้องกันอัคคีภัยอย่าง
ยังยืนในตําบลตะโละและปุลากง

งบลงทุน รวม 31,250 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,250 บาท
ครุภัณฑ์อืน
โครงการจัดซือกรวยจราจร จํานวน 8,250 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกรวยจราจร ขนาด 70 ซม. ติดแถบสะท้อน
แสง 2 แถบ จํานวน 15 อัน (มาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กําหนดราคากลาง
ไว้จึงกําหนดราคาตามท้องตลาด)
โครงการจัดซือป้ายหยุดตรวจสามเหลียม จํานวน 8,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือป้ายหยุดตรวจสามเหลียม ขนาด 1.2x1 เมตร แบบ
ใช้ไฟ 220 โวลด์ จํานวน 1 อัน (มาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กําหนดราคา
กลางไว้จึงกําหนดราคาตามท้องตลาด)
โครงการจัดซือแผงกันจราจร จํานวน 14,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผงกันจราจรแบบไม่มีล้อ ขนาด 1x1.5 
เมตร จํานวน 5 แผง (มาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กําหนดราคากลางไว้จึง
กําหนดราคาตามท้องตลาด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,322,630 บาท
งบบุคลากร รวม 734,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 734,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 608,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบลทีปฏิบัติราชการสังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้
รบ (พสร.) เงิน สปพ. เงินปรับเพิมคุณวุฒิฯลฯ
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 478,690 บาท
ค่าตอบแทน รวม 213,690 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 198,690 บาท
เพือจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) เงินรางวัลฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโละให้คงสภาพทีใช้งานได้ตามปกติ

งบลงทุน รวม 109,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 109,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือชันเก็บแฟ้ม จํานวน 4,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเก็บแฟ้ม จํานวน 1 ตัว ชันเก็บแฟ้ม 4 ชัน 40
 ช่อง ขนาด 921x311x1,805 มิลลิเมตร เหล็กแผ่น spcc 
หนา 0.5 mm. โครงตู้หนา 0.6 mm. พ่นเคลือบด้วยสีอีพอกซี มีล้อ
เลือน (มาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กําหนดราคากลางไว้จึงกําหนดราคาตาม
ท้องตลาด) 

โครงการจัดซือตู้บานเลือนกระจก จํานวน 4,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจก จํานวน 1 ตู้ ตู้บานเลือนกระจก
สูง ขนาด 914x457x1,829 มิลลิเมตร ภายในมี 3 แผ่นชัน โครงตู้ทํา
จากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร กรอบตู้ทําจากเหล็กแผ่น
หนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึนรูป มือจับเป็นพลาสติก
ฉีดขึนรูป มีความคงทนแข็งแรง ชันวางเอกสารทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่
น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับขึนรูป บานเลือนกระจกล็อคด้วยระบบ
กุญแจ (มาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กําหนดราคากลางไว้จึงกําหนดราคาตาม
ท้องตลาด) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,614,440 บาท
งบบุคลากร รวม 1,564,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,564,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 982,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่ข้าราชการครูผู้
ดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้
รบ (พสร.) เงิน สปพ. เงินปรับเพิมคุณวุฒิ ฯลฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 307,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 106,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินสปพ. ฯลฯ พนักงานจ้างของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

งบดําเนินงาน รวม 2,037,640 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก
ค่าใช้สอย รวม 763,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวันเด็ก จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจําปี 2560
โครงการหนูน้อยคนเก่ง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อยคนเก่ง ประจําปี 2560
เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละ จํานวน 231,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา
รายการที 1 สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) อัตราคน
ละ 1,700 บาทต่อปี  จํานวน 35 คน เป็นเงิน 59,500 บาท
เพือสนับสนุนเป็นเงินค่าจัดการเรียนการสอน หรือเงินทีเรียกชืออย่าง
อืน ทีมีวัตถุในลักษณะเดียวกัน ในการจัดหาเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก สือ
การเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละ
รายการที 2 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก จํานวน 35
 คน (จํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2559 ) ในอัตรามือละ 20 บาทต่อ
คนต่อวัน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 171,500 บาท 
เพือสนับสนุนเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละ 

วันทีพิมพ์ : 3/7/2561  15:13:14 หน้า : 9/18



เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาโฮะกาเยาะ จํานวน 231,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา
รายการที 1 สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) อัตราคน
ละ 1,700 บาทต่อปี  จํานวน 35 คน เป็นเงิน 59,500 บาท
เพือสนับสนุนเป็นเงินค่าจัดการเรียนการสอน หรือเงินทีเรียกชืออย่าง
อืน ทีมีวัตถุในลักษณะเดียวกัน ในการจัดหาเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก สือ
การเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาโฮะกา
เยาะ
รายการที 2 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก จํานวน 35
 คน (จํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2559 ) ในอัตรามือละ 20 บาทต่อ
คนต่อวัน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 171,500 บาท 
เพือสนับสนุนเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาโฮะกา
เยาะ
เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจํามัสยิดปุลากง จํานวน 231,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา
รายการที 1 สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) อัตราคน
ละ 1,700 บาทต่อปี  จํานวน 35 คน เป็นเงิน 59,500 บาท
เพือสนับสนุนเป็นเงินค่าจัดการเรียนการสอน หรือเงินทีเรียกชืออย่าง
อืน ทีมีวัตถุในลักษณะเดียวกัน ในการจัดหาเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก สือ
การเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจํา
มัสยิดปุลากง
รายการที 2 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก จํานวน 35
 คน (จํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2559 ) ในอัตรามือละ 20 บาทต่อ
คนต่อวัน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 171,500 บาท 
เพือสนับสนุนเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจํา
มัสยิดปุลากง

ค่าวัสดุ รวม 1,264,640 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,264,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) 
- สําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปาโฮะกาเยาะและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจํามัสยิดปุลา
กง จํานวน 105 คนๆละ 8 บาท (จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที 10
 มิถุนายน 2559)  จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 218,400 บาท
- สําหรับเด็กประถมศึกษาปีที 1 - ประถมปีที 6 ให้กับโรงเรียนบ้านตะโละ
โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรีและโรงเรียนบ้านปุลากง จํานวน 503 คนๆละ 8
 บาท (จํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2559)  จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 1,046,240 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 2,012,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,012,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,012,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้เด็ก
อนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที 1 - ประถมศึกษาปีที 6 ให้กับโรงเรียน
บ้านตะโละ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรีและโรงเรียนบ้านปุลา
กง จํานวน 503 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการป้องกันโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ เช่น โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคมือเท้าปากฯ
ลฯ
โครงการส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกียวกับการส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน เช่น เต้นแอร์โรบิค รําไม้พลอง มวยไทย โยคะ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือยากําจัดยุงลาย ทรายอะเบท วัคซีน
ต่าง ๆ และนํายาต่าง ๆ ชุดตรวจสารเสพติด ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,541,615 บาท
งบบุคลากร รวม 1,075,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,075,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 573,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้
รบ (พสร.) เงินสปพ. เงินปรับเพิมคุณวุฒิ ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 246,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 117,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินสปพ. ฯลฯ พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบล

งบดําเนินงาน รวม 466,235 บาท
ค่าตอบแทน รวม 106,235 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,235 บาท
เพือจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) เงินรางวัล ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโละให้คงสภาพทีใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ เสียม ท่อนํา ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน รวม 200,000 บาท
งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทีดินและสิงปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ถนนต่าง ๆ ค่าปรับปรุงและซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 750,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 740,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการครอบครัวอยู่ดีมีสุข จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวอยู่ดีมี
สุข ประจําปี 2560 เพือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตําบล
ตะโละและปุลากง
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือแลกเปลียนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือแลก
เปลียนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเพือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาเข้าค่ายยุวเกษตรกร จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาเข้าค่ายยุวเกษตรเพือป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนตาดีกา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนตาดี
กา จํานวน 8 หมู่บ้าน
โครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในตําบลตะ
โละและปุลากง
โครงการพบปะสนทนากาแฟยามเช้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพบปะสนทนากาแฟยามเช้า ระหว่างผู้นํา
ศาสนา ผู้นําท้องถิน ผู้นําท้องทีฯลฯ เพือแก้ไขปัญหาให้ชุมชนพัฒนาอย่าง
ยังยืน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
ชุมชน เช่น อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ ฯลฯ
โครงการศาสนบําบัด จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้าค่ายเพือให้เยาวชนและ
ประชาชนทัวไปได้รับความรู้ตามหลักศาสนาเพือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนเพือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตําบลตะโละและตําบลปุลากง
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพือคืนสันติสุขแก่ประชาชน จํานวน 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
- อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดปัตตานี (ฝ่ายการเงินและบัญชี) 
เพืออุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือชาวบ้านจังหวัด
ปัตตานี ประจําปี 2560 ตามหนังสือที ปน 0023.15/3535 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธ์ชุมชน
ประจําปี พ.ศ. 2560
โครงการตาดีกาสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตาดีกาสัมพันธ์ เพือสร้างความสัมพันธ์อัน
ดี และเพือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
โครงการส่งนักกีฬาหรือกรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาหรือกรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน
ประเภทกีฬาต่าง ๆ 
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ฯลฯ เพือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
- อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอยะหริง 
     เพือจ่ายเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอยะหริงตามโครงการแข่ง
ขันกีฬา และกรีฑา ยะหริงสัมพันธ์เกมส์ ครังที 5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 ตามหนังสือที ปน.0518/2122 ลงวันที 4 เมษายน 2559

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 570,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประเพณีวันปลากะพงอําเภอยะหริง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมประเพณีวันปลากะพง เช่น การประกวดการทํา
อาหารด้วยปลากะพง การแข่งขันต่าง ๆ ฯลฯ
โครงการประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ และรดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงประเพณีวันสงกรานต์ และรดนํา
ดําหัวผู้สูงอายุ ประจําปี 2560
โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ จํานวน 10,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกียวกับวันสารทเดือน
สิบ ประจําปี 2560
โครงการฝึกอบรมจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวจริยธรรมแก่เด็ก
และเยาวชนเพือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการเมาลิดสัมพันธ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเมาลิดสัมพันธ์ตําบลตะโละและปุลา
กง ประจําปี 2560
โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์แก่ประชาชน
ตําบลตะโละและปุลากง
โครงการวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเข้าพรรษา ประจําปี 2560
โครงการวันฮารีรายอ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันฮารีรายอ เพือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
โครงการสืบสานประเพณีชักพระ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีชักพระตําบลตะโละ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 7,380,000 บาท
งบลงทุน รวม 7,380,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,380,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้จริยธรรมบ้านเปาะกูแม หมู่ที 2 ตําบลตะโละ จํานวน 260,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์เรียนรู้จริยธรรมบ้านเปาะกูแม หมู่ที 2 ตําบล
ตะโละ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนทางอบต.กําหนด) ตามแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 44
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์บ้านลุวง หมู่ที 4 ตําบลตะ
โละ

จํานวน 260,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์บ้านลุวง หมู่
ที 4 ตําบลตะโละ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนทางอบต.กําหนด) ตามแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562 หน้า 46

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม (ตอนที 2) หมู่ที 3 
ตําบลตะโละ

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม (ตอน
ที 2) หมู่ที 3 ตําบลตะโละ ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนทางอบต.กําหนด) ตามแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 45
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านปิอะ หมู่ที 4 ตําบล
ปุลากง

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านปิอะ หมู่
ที 4 ตําบลปุลากง ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนทางอบต.กําหนด) ตามแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 56
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกํานันไปบ้านวอเยง หมู่ที 
3 ตําบลปุลากง

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกํานันไปบ้านวอ
เยง หมู่ที 3 ตําบลปุลากง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนทางอบต.กําหนด) ตามแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 54
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแบเลาะ-มะซง (ตอนที 2) 
หมู่ที 1 ตําบลปุลากง

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแบเลาะ-มะซง
 (ตอนที 2) หมู่ที 1 ตําบลปุลากง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนทางอบต.กําหนด) ตามแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 52
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัด-เกาะไซ หมู่ที 3 ตําบล
ตะโละ

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัด-เกาะไซ หมู่
ที 3 ตําบลตะโละ ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนทางอบต.กําหนด) ตามแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 45
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวหว้า หมู่ที 3 ตําบลตะโละ จํานวน 1,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวหว้า หมู่ที 3 ตําบล
ตะโละ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทางอบต.กําหนด) ตามแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562 หน้า 45
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวหว้า หมู่ที 3 ตําบลตะโละ 
(ชดเชยรายได้)

จํานวน 2,030,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวหว้า หมู่ที 3 ตําบล
ตะโละ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทางอบต.กําหนด) ตามแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562 หน้า 45
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายซือมูหลง-บาตาเยาะนอ หมู่ที 5 ตําบลตะโละ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนลูกรังสายซือมูหลง-บาตาเยาะนอ หมู่ที 5 ตําบล
ตะโละ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.20 เมตร (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทางอบต.กําหนด) ตามแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562 หน้า 48
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายทางเข้าประปา หมู่ที 1 ตําบลตะโละ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนลูกรังสายทางเข้าประปา หมู่ที 1 ตําบลตะ
โละ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.20 เมตร (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทางอบต.กําหนด) ตามแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562 หน้า 43
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบาเละอีเล-คลอง หมู่ที 2 ตําบลปุลากง จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนลูกรังสายบาเละอีเล-คลอง หมู่ที 2 ตําบลปุลา
กง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.20 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนทางอบต.กําหนด) ตามแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562 หน้า 54
โครงการวางท่อระบายนํากลมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดินปรับบริเวณ
หน้ากูโบว์ หมู่ที 5 ตําบลตะโละ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํากลมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดินปรับ
บริเวณหน้ากูโบว์ หมู่ที 5 ตําบลตะโละ ขนาดพืนทีกว้าง 8.00
 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทางอบ
ต.กําหนด)
ตามแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 61

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ควบคุมงานเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคลากรหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนทีมี
ความรู้ ความชํานาญเฉพาะทางในแต่ละสาขาอาชีพ ในการสํารวจ ออก
แบบ เขียนแบบ ประมาณราคาและรับรองแบบแปลนงานอาคาร งาน
ทาง งานประปา งานไฟฟ้า เช่น วิศวกร สถาปนิก ฯลฯ
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการอันเนืองมาจากพระราช
ดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเชือพระวงศ์ ได้แก่ เศรษฐกิจพอ
เพียง เกษตรต้นแบบ ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนา รณรงค์ อนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนา รณรงค์ อนุรักษ์แหล่งนํา
และป่าไม้ เช่น ปลูกต้นไม้ ถางป่า กําจัดผักตบชวา ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกอร์ พันธ์พืช ปุ๋ย สารเคมี
ปราบวัชพืช ใบมีดเครืองตัดหญ้า มีดพร้า กรรไรตัดกิง วัสดุเพาะชํา ใบ
มีด เชือกฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,109,025 บาท
งบกลาง รวม 7,109,025 บาท
งบกลาง รวม 7,109,025 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโละ

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,635,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเบียยังชีพผู้สูงอายุตําบลตะโละและปุลากง
เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,305,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเบียยังชีพผู้พิการ/คนพิการ/ทุพพลภาพตําบลตะ
โละและปุลากง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตําบลตะโละและปุลากง
สํารองจ่าย จํานวน 254,355 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 604,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- เงินสมทุบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
   เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะโละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินทีได้รับการจัดสรรจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเงิน 94,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
   เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลตะโละและปุลา
กง เป็นเงิน 40,000 บาท
- เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
   เพือจ่ายเป็นเงินส่งใช้โครงการเศรษฐกิจชุมชน เป็นเงิน 470,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 191,970 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.)
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