
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโละ
อําเภอ ยะหริง   จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 33,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,222,660 บาท
งบบุคลากร รวม 6,027,060 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
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่
- 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 3,628,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,347,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงประจําเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล จํานวน 7 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 355,560 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 505,920 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 210,180 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินสปพ. ฯลฯ พนักงานจ้างของ
อบต.
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งบดําเนินงาน รวม 3,048,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 157,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ นายกอบต. และพนักงาน
ส่วนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 1,715,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 395,600 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ กําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 340,000 บาท
- ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร แบบมีการย่อ-ขยายปริมาณการถ่ายขันตํา
กว่า 10,000 บาท แผ่น/เดือน (ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายของ
สํานักงบประมาณ มกราคม 2560) เป็นเงิน 45,600 บาท
- ค่าเช่าพืนทีและดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลตะโละ เป็น
เงิน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลียงรับรองของอบต. ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญของรางวัล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีมีความจํา
เป็นและเหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ การอบรม/สัมมนา ประชุม ได้แก่ ค่าเบียเลียง ค่าธรรมเนียม ค่า
ลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับ
พิธีการวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น
โครงการการเลือกตัง จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังของระดับท้องถิน ระดับจังหวัด ระดับ
ประเทศ (กรณีครบวาระ ลาออก ตําแหน่งว่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 การบริหารจัดการทีดี แผนงานบริหาร
งานทัวไป โครงการที 10 หน้าที 83

วันทีพิมพ์ : 3/7/2561  14:12:43 หน้า : 2/19



โครงการจัดทําประชาคม/เวทีชาวบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมต่าง ๆ สําหรับรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน เช่น การจัดทําแผนพัฒนาสีปี การจัดทําแผน
ชุมชน ความคิดเห็นเกียวกับงานในหน้าทีต่าง ๆ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 การบริหารจัดการทีดี แผน
งานบริหารงานทัวไป โครงการที 3 หน้าที 81
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาฯ เช่น ศึกษาดูงาน/สัมมนาหน่วยงาน
ทีเกียวข้อง อบรมความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 การบริหารจัดการทีดี แผนงานบริหาร
งานทัวไป โครงการที 4 หน้าที 81
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมเกียวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมให้กับบุคลากรในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ได้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและสมาชิก
สภาฯ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 การ
บริหารจัดการทีดี แผนงานบริหารงานทัวไป โครงการที 1 หน้าที 81

ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า 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 นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ เช่น พู่กันและสี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 686,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลตะ
โละ ไฟฟ้าสาธารณะ อาคารทีอยู่ในความรับผิดชอบรวมทังกิจการที
ดําเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตําบล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา นําบาดาล 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลและ
โทรศัพท์เคลือนที

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนานัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
งบลงทุน รวม 132,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 132,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครังละ 20 แผ่น จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะดังนี
1. หมายถึงเครือง Facsimile หรือ โทรภาพ
2. ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 นาทีต่อแผ่น
3. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขันตํา
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ ประจําเดือน มีนาคม 2560) ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 บัญชีครุภัณฑ์ ยุทธศาสตร์ที 3 การบริหารจัดการที
ดี โครงการที 2 หน้า 118

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA 
ขนาด 2,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครือง  คุณลักษณะดังนี
1. เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3. ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True 
4. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา (รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ประจํา
เดือน มีนาคม 2560) ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 บัญชี
ครุภัณฑ์ ยุทธศาสตร์ที 3 การบริหารจัดการทีดี โครงการที 7 หน้า 119

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ทีวงเงิน
เกิน 5,000 บาท ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอยะหริง ตามโครงการจัดงาน
วันสําคัญสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานวันสําคัญทางศาสนา อําเภอยะ
หริง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือที ปน.0518/5421 ลง
วันที 19 ตุลาคม 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิต แผนงานบริหารทัวไป โครงการที 1 หน้า 110
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,248,624 บาท
งบบุคลากร รวม 2,547,624 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,547,624 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,605,180 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 5 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 273,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้
รบ (พสร.) เงิน สปพ. เงินปรับเพิมคุณวุฒิ ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 448,944 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 701,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ เป็นเงิน 20,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการอบรม/สัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติง
านกองคลัง
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพือ
เพิมรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโละ โดยสามารถจัดเก็บภาษี
ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และสะดวกรวดเร็ว ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 การบริหารจัดการที
ดี  แผนงานบริหารงานคลัง โครงการที 2 หน้า 80
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โครงการหน่วยบริการรับชําระภาษีเคลือนที จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยบริการรับชําระภาษีเคลือนที และให้
ความรู้เกียวกับการชําระภาษี ประจําปี พ.ศ. 2561 ให้แก่ผู้นําท้องถินและ
ประชาชนเพือเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตะโละ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์
ที 3 การบริหารจัดการทีดี แผนงานบริหารงานคลัง โครงการที 1 หน้า 80

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติโดยมีทังค่าสิงของและค่าแรงงานรวมอยู่ทังวัสดุและครุภัณฑ์ของ
กองคลัง

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ ในกอง
คลัง  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลฯลฯ

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 345,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
กิจการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับกิจการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนองค์การบริหารส่วนตําบลตะโละ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเดินทางไป
ราชการ ค่าลงทะเบียนในการส่งฝึกอบรม ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การส่งเสริมการรักษาความมันคงและ
เสริมสร้างสันติสุข แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการ
ที 1 หน้า 104
โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตําบล) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ตําบล) ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การส่งเสริมการรักษาความมันคงและ
เสริมสร้างสันติสุข แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการ
ที 2 หน้า 104
โครงการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพือรองรับภัยต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพือรอง
รับภัยต่างๆ ของประชาชนในตําบลตะโละและปุลากง ตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การส่งเสริมการรักษาความมันคง
และเสริมสร้างสันติสุข แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการ
ที 6 หน้า 105
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โครงการฝึกอบรมขับขีปลอดภัยเสริมวินัยจราจรและรณรงค์การสวมหมวก
นิรภัย

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมขับขีปลอดภัยเสริมวินัยจราจรและ
รณรงค์การสวมหมวกนิรภัยตําบลตะโละและปุลากง ตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การส่งเสริมการรักษาความมันคง
และเสริมสร้างสันติสุข แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการ
ที 9 หน้า 106
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจําปี 
2561

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทบทวนความรู้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลตะโละและปุลากง ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การส่งเสริมการรักษาความมันคงและ
เสริมสร้างสันติสุข แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการ
ที 4 หน้า 104
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตลอดปี 2561 เช่น เทศกาลวันปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การส่งเสริมการรักษาความมัน
คงและเสริมสร้างสันติสุข แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการ
ที 5 หน้า 105
โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับสาธารณภัยและการ
ป้องกันภัยต่างๆ ให้แก่ประชาชนในตําบลตะโละและปุลากง ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การส่งเสริมการรักษา
ความมันคงและเสริมสร้างสันติสุข แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน โครงการที 6 หน้า 105

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,099,480 บาท
งบบุคลากร รวม 805,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 805,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 679,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบลทีปฏิบัติราชการสังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 2 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้
รบ (พสร.) เงิน สปพ. เงินปรับเพิมคุณวุฒิ ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่บุตรของพนักงานส่วน
ตําบล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติโดยมีทังค่าสิงของและค่าแรงงานรวมอยู่ทังวัสดุและครุภัณฑ์ของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงตรา
สัญลักษณ์ต่าง ๆ และวัสดุสํานักงานอืนๆ ทีจําเป็นของกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึก
เครืองพิมพ์ เมาส์ คีย์บอร์ด และวัสดุคอมพิวเตอร์อืน ๆทีจําเป็น 

งบลงทุน รวม 4,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือชันเก็บแฟ้ม จํานวน 4,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเก็บแฟ้ม จํานวน 1 ตัว ชันเก็บ
แฟ้ม 4 ชัน 40 ช่อง ขนาด 921 x 311 x 1,805 มิลลิเมตร เหล็ก
แผ่น SPCC หนา 0.5 mm. โครงตู้หนา 0.6 mm. พ่นเคลือบด้วยสีอี
พอกซี มีล้อเลือน (มาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กําหนดราคากลางไว้จึงกําหนด
ราคาตามท้องตลาด) ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 บัญชี
ครุภัณฑ์ ยุทธศาสตร์ที 3 การบริหารจัดการทีดี  แผนงานการ
ศึกษา  โครงการที 1 หน้า 118

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,466,204 บาท
งบบุคลากร รวม 1,628,484 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,628,484 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 997,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่ข้าราชการครูผู้
ดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา

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

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายให้กับข้าราชการครู ทีผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีกําหนด และได้รับแต่งตังให้มีวิทยฐานะชํานาญการ อัตราคน
ละ 3,500 บาทต่อเดือน 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 313,044 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้
ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 107,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินสปพ.ฯลฯ ให้กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,917,720 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าใช้สอย รวม 703,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิต  แผนงานการศึกษา  โครงการที 5 หน้า 67
โครงการสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและ
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต  แผนงานการศึกษา  โครงการที 2 หน้า 66
โครงการหัวใจสีขาว"โตไปไม่โกง" ต่อต้านการคอรัปชัน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมหัวใจสีขาว "โตไปไม่โกง" ต่อต้านการ
คอรัปชันของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจําปี 2561 ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มี
คุณภาพชีวิต  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  โครงการ
ที 10 หน้า 71
เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละ จํานวน 211,200 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
      รายการที 1 สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคน
ละ 1,700 บาทต่อปี จํานวน 32 คน เป็นเงิน 54,400 บาท เพือสนับสนุน
เป็นเงินค่าจัดการเรียนการสอนหรือเงินทีเรียกชืออย่างอืนทีมีวัตถุประสงค์
ในลักษณะเดียวกัน ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต  แผนงานการ
ศึกษา  โครงการที 6 หน้า 67
      รายการที 2 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก จํานวน 32
 คน ในอัตรามือละ 20 บาทต่อคนต่อวัน จํานวน 245 วัน เป็น
เงิน 156,800 บาท เพือสนับสนุนเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านตะโละ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต  แผนงานการ
ศึกษา  โครงการที 1 หน้า 66
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เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาโฮะกาเยาะ จํานวน 231,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
      รายการที 1 สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคน
ละ 1,700 บาทต่อปี จํานวน 35 คน เป็นเงิน 59,500 บาท เพือสนับสนุน
เป็นเงินค่าจัดการเรียนการสอนหรือเงินทีเรียกชืออย่างอืนทีมีวัตถุประสงค์
ในลักษณะเดียวกัน ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต  แผนงานการ
ศึกษา  โครงการที 6 หน้า 67
      รายการที 2 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก จํานวน 35
 คน ในอัตรามือละ 20 บาทต่อคนต่อวัน จํานวน 245 วัน เป็น
เงิน 171,500 บาท เพือสนับสนุนเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านปาโฮะกาเยาะ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564
 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต  แผนงานการ
ศึกษา  โครงการที 1หน้า 66

เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจํามัสยิดปุลากง จํานวน 211,200 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
      รายการที 1 สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคน
ละ 1,700 บาทต่อปี จํานวน 32 คน เป็นเงิน 54,400 บาท เพือสนับสนุน
เป็นเงินค่าจัดการเรียนการสอนหรือเงินทีเรียกชืออย่างอืนทีมีวัตถุประสงค์
ในลักษณะเดียวกัน ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต  แผนงานการ
ศึกษา  โครงการที 6 หน้า 67
      รายการที 2 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก จํานวน 32
 คน ในอัตรามือละ 20 บาทต่อคนต่อวัน จํานวน 245 วัน เป็น
เงิน 156,800 บาท เพือสนับสนุนเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ประจํามัสยิดปุลากง ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 -
 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต  แผน
งานการศึกษา  โครงการที 1 หน้า 66

ค่าวัสดุ รวม 1,204,320 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,204,320 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) 
- สําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปาโฮะกาเยาะและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจํามัสยิดปุลา
กง จํานวน 99 คนๆละ 8 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 205,920
 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การ
พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต  แผนงานการศึกษา  โครงการที 8
 หน้า 67
- สําหรับเด็กประถมศึกษาปีที 1 - ประถมปีที 6 ให้กับโรงเรียนบ้านตะ
โละ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรีและโรงเรียนบ้านปุลากง จํานวน 480 คนๆ
ละ 8 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 998,400 บาท แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิต  แผนงานการศึกษา  โครงการที 8 หน้า 67
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,920,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,920,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,920,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
อนุบาล และเด็กชันประถมศึกษาปีที 1 ถึงชันประถมศึกษาปีที 6 ให้กับ
โรงเรียนบ้านตะโละ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรีและโรงเรียนบ้านปุลา
กง จํานวน 480 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิต  แผนงานการศึกษา  โครงการที 1 หน้า 112

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนใน
ตําบลตะโละและปุลากง ประจําปี 2561 แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 -
 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต  แผน
งานการศึกษา  โครงการที 4 หน้า 67

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการป้องกันโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย เบาหวานฯ
ลฯ  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนา
คนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข โครงการ
ที 1 หน้า 76
โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตําบลตะโละ
และปุลากง ประจําปี 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิต แผนงานสาธารณสุข โครงการที 3 หน้า 76
โครงการส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกียวกับการส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในพืนทีตําบลตะโละและปุลากง เช่น เต้นแอร์โรบิค รําไม้
พลอง มวยไทย ปันจักรยาน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิต แผนงานสาธารณสุข โครงการที 2 หน้า 76

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือยากําจัดยุงลาย ทรายอะเบท วัคซีน
ต่างๆ และนํายาต่าง ๆ ชุดตรวจสารเสพติด ฯลฯ 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,568,040 บาท
งบบุคลากร รวม 1,179,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,179,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 654,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 105,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้
รบ (พสร.) เงินสปพ. เงินปรับเพิมคุณวุฒิ ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 260,760 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 388,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในกองช่าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิตามที
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานส่วน
ตําบล และผู้มีสิทธิตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการอบรม/สัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติ
งานกองช่าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโละให้คงสภาพทีใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 165,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรงทาสี ปูน
ขาว ค้อน คีม เสียม สว่าน เลือย อ่างล้างมือ ฯลฯ 

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

งานไฟฟ้าถนน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมไฟส่องสว่างภายในตําบลตะโละ
และปุลากง 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายห้ามทิงขยะในตําบลตะโละและปุลา
กง เป็นเงิน 10,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อมอย่างยังยืน โครงการที 7 หน้า 103

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นชุมชนปลอดภัย
ห่างไกลยาเสพติดตําบลตะโละและปุลากง ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิต โครงการที 17 หน้า 72
โครงการครอบครัวอยู่ดีมีสุข จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวอยู่ดีมีสุขให้กับ
ประชาชนในตําบลตะโละและปุลากง ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที 1 หน้า 69
โครงการฝึกอบรมรมอาชีพ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในตําบลตะ
โละและปุลากง ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต แผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน โครงการที 5 หน้า 69
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โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือแลกเปลียนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือแลก
เปลียนชีวิตและวัฒนธรรมเพือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและ
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการ
ที 2 หน้า 69
โครงการพบปะสนทนากาแฟยามเช้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการพบปะสนทนากาแฟยามเช้า ระหว่างผู้
นําท้องถิน ผู้นําท้องที ผู้นําศาสนาฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที 6 หน้า 70
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพแกนนําสตรี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพแกนนําสตรี
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคน
และสังคมให้มีคุณภาพชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงการที 11 หน้า 71
โครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคน
และสังคมให้มีคุณภาพชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงการที 14 หน้า 71
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาสตําบลตะโละและปุลากง ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที 7 หน้า 70และ
โครงการที 12 หน้า 71
โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเยาวชนตําบลตะโละ
และปุลากง ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต แผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน โครงการที 9 หน้า 70
โครงการอบรมความรู้เกียวกับกฏหมายและระบอบประชาธิปไตย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกียวกับการให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย ประชาธิปไตยให้กับประชาชนในตําบลตะโละและปุลากง ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 การบริหารจัดการ
ทีดี แผนงานบริหารงานทัวไป โครงการที 9 หน้า 83

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธ์กับ
ชุมชนประจําปี พ.ศ. 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 7 การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและ
ส่งเสริมการท่องเทียว แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการที 1 หน้า 107
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โครงการตาดีกาสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ เพือสร้างความ
สัมพันธ์อันดี และเพือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 7 การพัฒนาการกีฬา
สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทียว แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการที 2 หน้า 107
โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน เพือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 7 การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและ
ส่งเสริมการท่องเทียว แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการที 5 หน้า 108
โครงการส่งนักกีฬาหรือกรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาหรือกรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน
ประเภทกีฬาต่าง ๆ  ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 7 การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและ
ส่งเสริมการท่องเทียว แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการที 3 หน้า 107

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ฯลฯ เพือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
- อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอยะหริง
        เพือจ่ายเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอยะหริง ตามโครงการ
แข่งขันกีฬา และกรีฑายะหริงสัมพันธ์เกมส์ ครังที 6 ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือที ปน. 0518/5421 ลงวันที 19
 ตุลาคม 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 7
 การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทียว แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที 1 หน้า 115

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดงานรัฐพิธี วันสําคัญชาติ และพิธีต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดงานรัฐพิธี วันสําคัญชาติ และพิธีการที
สําคัญของทางราชการตามวาระและโอกาสต่าง ๆ เช่น วันปิยมหาราช, วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9), วันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ 
โครงการประเพณีวันปลากะพงอําเภอยะหริง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมประเพณีวันปลากะพง เช่น การประกวดทํา
อาหารด้วยปลากะพง การแข่งขันต่างๆ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิต แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที 4 หน้าที 73
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โครงการประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง ประจําปี 2561 ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและ
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการที 5 หน้าที 74
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และรดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการงานวันสงกรานต์และรดนําดําหัวผู้สูงอายุใน
ชุมชน ประจําปี 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิต แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที 6 หน้าที 74
โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดงานประเพณีวันสารทเดือน
สิบ ประจําปี 2561  ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิต แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที 7 หน้าที 74
โครงการเมาลิดสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเมาลิดสัมพันธ์ตําบลตะโละและปุลา
กง ประจําปี 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต แผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที 9 หน้าที 74
โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรอมฏอนสัมพันธ์แก่ประชาชนตําบลตะโละ
และปุลากง ประจําปี 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิต แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการ
ที 10 หน้าที 74
โครงการวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเข้าพรรษา ประจําปี 2561 ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิต แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการ
ที 11 หน้าที 75
โครงการสืบสานประเพณีชักพระ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีชักพระตําบลตะ
โละ ประจําปี 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิต แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการ
ที 13 หน้าที 75
โครงการอาซูรอสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาซูรอสัมพันธ์ตําบลตะโละและปุลา
กง ประจําปี 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต แผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที 14 หน้าที 75
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,892,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,892,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมสิงปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ถนนหินคลุก ลูกรัง ลาดยาง คอนกรีตเสริม
เหล็ก

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,692,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองวัว-ปากากาแมง หมู่ที 2 
ตําบลปุลากง

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองวัว-ปากากา
แมง หมู่ที 2 ตําบลปุลากง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทางอบ
ต.กําหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์
ที 4 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานให้ได้มาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา โครงการที 51 หน้า 95
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ หมู่ที 4 ตําบลตะ
โละ

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ หมู่
ที 4 ตําบลตะโละ อําเภอยะหริง จังหวัดปัตตานี ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00   เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลงทางอบ
ต.กําหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์
ที 4 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานให้ได้มาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา โครงการที 20 หน้า 89
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโรงเรียนเก่า-ปอเนาะกระเสาะ หมู่ที 3 
ตําบลปุลากง

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายโรงเรียนเก่า-ปอเนาะกระเสาะ หมู่
ที 3 ตําบลปุลากง อําเภอยะหริง จังหวัดปัตตานี ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00  เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทางอบ
ต.กําหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์
ที 4 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานให้ได้มาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา โครงการที 54 หน้า 95
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายปิกาเย๊าะ-หัวหว้า หมู่ที 2 ตําบลตะโละ (ชด
เชยรายได้)

จํานวน 2,062,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนลูกรังสายปิกาเย๊าะ-หัวหว้า หมู่ที 2 ตําบลตะ
โละ อําเภอยะหริง จังหวัดปัตตานี ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,555  เมตร   (รายละเอียดตามแบบแปลนทางอบ
ต.กําหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์
ที 4 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานให้ได้มาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา โครงการที 12 หน้า 88
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายหน้าบ้าน-ลงทุ่งนา(ต่อจากเดิม) หมู่ที 1 ตําบล
ตะโละ

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนลูกรังสายหน้าบ้าน-ลงทุ่งนา (ต่อจากเดิม) หมู่
ที 1 ตําบลตะโละ อําเภอยะหริง จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 600 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทางอบต.กําหนด)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานให้ได้มาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา โครงการที 1 หน้า 86
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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

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในอาคารสํานัก
งาน วัด มัสยิดและในพืนทีตําบลตะโละและปุลากง ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อมอย่างยังยืน โครงการที 1 หน้า 101

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกอร์ ปุ๋ย ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืช จอบ กรรไกรตัดกิง วัสดุเพราะชํา ใบมีด เชือก ฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,932,992 บาท
งบกลาง รวม 6,932,992 บาท
งบกลาง รวม 6,932,992 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทัวไป

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,506,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเบียยังชีพผู้สูงอายุตําบลตะโละและปุลากง ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 พัฒนาคนและ
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต แผนงานงบกลาง โครงการที 1 หน้า 78

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,440,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเบียยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพตําบลตะโละ
และปุลากง ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์
ที 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต แผนงานงบกลาง โครงการ
ที  2 หน้า 78

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตําบลตะโละและปุลากง ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 พัฒนาคนและ
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต แผนงานงบกลาง โครงการที 3 หน้า 78

สํารองจ่าย จํานวน 137,992 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันทีพิมพ์ : 3/7/2561  14:12:44 หน้า : 18/19



รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 564,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุภาพ
    เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะโละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินทีได้รับการจัดสรรจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเงิน 94,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิต แผนงานงบกลาง โครงการที  4 หน้า 78
- เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
    เพือจ่ายเป็นเงินส่งใช้โครงการเศรษฐกิจชุมชน เป็นเงิน 470,000
 บาท 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 155,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.) 
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