
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ
อําเภอ ระแงะ   จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 43,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,445,247 บาท
งบบุคลากร รวม 6,633,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน นายก อบต. และรองนายก อบต.
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต. 
และรองนายก อบต.

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. และรองนายก อบต. 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภา นายก อบต.
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,540,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. 
และเลขานุการสภา อบต.

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,408,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,516,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งปลัด อบต. 
รองปลัด อบต. หัวหน้าสํานักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักทรัพยากรบุุคคล นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการ และนิติกร

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 402,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบล ได้แก่ ค่าครองชีพ 
เงินพิเศษเพือการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ และค่าตอบ
แทนรายเดือน ตําแหน่งปลัด อบต. และเงินเสียงภัย

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ปลัด อบต. รองปลัด อบต. 
และหัวหน้าสํานักปลัด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 982,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
สําหรับตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ พนักงานดับเพลิง และพนักงานขับ
เครืองจักรกลขนาดเบา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 339,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป ได้แก่ เงินเพิมค่าครองชีพ และเงินเสียงภัย
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งบดําเนินงาน รวม 3,718,307 บาท
ค่าตอบแทน รวม 193,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบพนักงานส่วนตําบล และจ่าย
เป็นค่าตอบแทนอืนๆให้กับผู้ปฏิบัติงานให้กับ อบต.

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานให้กับ อบต.

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือ เช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้าน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายก อบต. และพนักงาน
ส่วนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 2,898,307 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 890,524 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
 - เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือและเอกสารต่างๆในงานของ อบต.
 - ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 - ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ค่าล้างอัดภาพในกิจกรรม
ของ อบต.
 - ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์
 - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเวนยาม ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด ฯลฯ
 - ค่าใช้จ่ายในดําเนินคดีต่างๆ
 - ค่าติดตังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สัญญาณดาวเทียม และสัญญาณโทร
คมนาคมต่างๆในสํานักงาน

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง ดังต่อไปนี
    1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ต่างๆ จํานวน 20,000.-บาท
    1.2 ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฏหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ จํานวน 20,000.-บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้คืนลูกหนีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 417,783 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้คืนลูกหนีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
จํานวน 25 กลุ่ม
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆของทาง
ราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสารและสิงพิมพ์ต่างๆ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสาร ปฏิทิน และสิงพิมพ์ต่างๆสําหรับประชา
สัมพันธ์กิจกรรม ของ อบต.
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้
บริหาร ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง รวมถึงบุคคลทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติราชการตามที
ระเบียบกําหนด
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง ตามทีคณะกรรมการการเลือก
ตังกําหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะ
กรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณีอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและรับเสด็จ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและรับเสด็จต่างๆ เช่น ธงชาติ ธงต่าง
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานรับเสด็จต่างๆ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ อบต. จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ อบต. เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
โครงการพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพของบุคลากร จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพือเป็นการเพิม
ประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
ของ อบต.

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆทีเป็นทรัพย์สิน
ของ อบต.

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้ต่างๆ สําหรับใช้นสํานักงาน
เช่น กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วนํา
ชุดถ้วยกาแฟ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่นยางใน ยางนอก 
และอืนๆ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันรถ นํามันเชือเพลิงต่างๆ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
และเครืองมืออุปกรณ์ทีจําเป็นต้องใช้วัสดุเชือเพลิง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ อบต.ตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารของทาง
ราชการ  เช่น        ไม้อัด สี พู่กัน ฟิวเจอร์บอร์ด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิงเช่น นํายาเคมีดับเพลิง 
และอืนๆ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ เช่นหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 387,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําทีทําการอบต. และค่าไฟฟ้าอาคารสถานที
ทีอยู่ในความดูแลของ อบต.

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 105,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าอินเตอร์เน็ต ประจําทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดวสงตราไปรษณีย์และอืนๆ ทีใช้ในการติดต่อส่งข่าวสาร
ของทางราชการ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ในการใช้
บริการ ค่าติดตังเว็บไซต์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 83,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 83,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล
    คุณลักษณะพืนฐาน
        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก ( 2 core) จํานวน 1 หน่วย  โดยคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือ
ดีกว่า ดังนี 
        1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphices Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 8 แกน
        2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
        - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
        - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย หรือชนิด Solid State Disk ไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
        - มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
        - มี DVD - RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
        - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Best -T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
        - สามารถใช้งาน Wifi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็น
อย่างน้อย
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เครืองพิมพ์สี จํานวน 12,000 บาท
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network
   คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wifi) ได้
 - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ อบต. เช่น รถ
ยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอระแงะ โครงการเตรียมการรับ
เสด็จฯ ประจําปี 2561 เป็นเงิน 10,000.-บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 2,266,820 บาท
งบบุคลากร รวม 1,773,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,773,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,198,860 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล สําหรับตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานจัด
เก็บรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 152,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบล ได้แก่ ค่าครองชีพ เงิน
เสียงภัย เงินเพิมเพือการสู้รบ (พ.ส.ร.)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 304,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ในตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
การเงินและบัญชี และผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 75,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ในตําแหน่งผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

งบดําเนินงาน รวม 451,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ คณะกรรมการจัดซือจัด
จ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ช่างผู้ควบคุมงาน
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง และรวมถึงผู้ปฏิบัติงานให้กับ อบต.

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบลตาม
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
 - เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือและเอกสารต่างๆในงานของ อบต.
 - ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 - ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ค่าล้างอัดภาพในกิจกรรม
ของ อบต.
 - ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์
 - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเวนยาม ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด ฯลฯ
 - ค่าใช้จ่ายในดําเนินคดีต่างๆ
 - ค่าติดตังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สัญญาณดาวเทียม และสัญญาณโทร
คมนาคมต่างๆในสํานักงาน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่า
ทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง รวมถึงบุคคลทีได้รับคําสังให้ไปปฏิบัติราชการตาม
ระเบียบกําหนด
โครงการปรับปรุงแผนทีภาษี จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนทีภาษี
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆทีเป็นทรัพย์สิน
ของ อบต.

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้ต่างๆ สําหรับใช้นสํานักงาน
เช่น กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งเอกสาร  และ
อืนๆ ทีใช้ในการติดต่อส่งข่าวสารของทางราชการ

งบลงทุน รวม 19,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กบานเลือนกระจกใส 5 ฟุต จํานวน 19,600 บาท

ตู้เหล็กบานเลือน กระจกใส 5 ฟุต จํานวน 4 ใบ
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งบเงินอุดหนุน รวม 23,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 23,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 23,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการพัฒนาและเพิม
ประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตอําเภอระแงะ เป็นเงิน 23,000.-บาท
    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตความ
รับผิดชอบของ อบต. เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับงาน อพปร. จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม หรือจัดบุคคลเข้ารับการฝึกอบ
รม อปพร. เป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆทีใช้ในกิจกรรม อปพร.    และ
อืนๆ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น ชุดพนักงานดับ
เพลิง        ชุดเจ้าหน้าที อปพร.และอืนๆ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,035,320 บาท
งบบุคลากร รวม 1,250,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,250,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 930,860 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล สําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองการศึกษาฯ นักวิชาการศึกษา และเจ้าพนักงานธุรการ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 98,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบล ได้แก่ ค่าครองชีพ เงิน
เสียงภัย เงินเพิมเพือการสู้รบ (พ.ส.ร.)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 31,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ สําหรับตําแหน่ง                ผู้
ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ  ได้แก่ เงินเพิมค่า
ครองชีพ และเงินเสียงภัย
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งบดําเนินงาน รวม 740,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 99,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 64,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบพนักงานส่วนตําบล และจ่าย
เป็นค่าตอบแทนอืนๆให้กับผู้ปฏิบัติงานให้กับ อบต.

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานให้กับ อบต.

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
 - เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือและเอกสารต่างๆในงานของ อบต.
 - ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 - ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ค่าล้างอัดภาพในกิจกรรม
ของ อบต.
 - ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์
 - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเวนยาม ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด ฯลฯ
 - ค่าใช้จ่ายในดําเนินคดีต่างๆ
 - ค่าติดตังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สัญญาณดาวเทียม และสัญญาณโทร
คมนาคมต่างๆในสํานักงาน

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตาม
กฏหมาย ค่ารับรองบุคคล หรือคณะบุคคล ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆทีเป็นทรัพย์สิน
ของ อบต.

ค่าวัสดุ รวม 91,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ เช่นหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
งบลงทุน รวม 45,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 3,500 บาท

เพือจัดซือเก้าอีทํางานทรงสูง หมุนได้ ปรับระดับได้ จํานวน 1 ตัว
ตู้เหล็กบานเลือน จํานวน 4,900 บาท

เพือจัดซือตู้เหล็กบานเลือน จํานวน 1 ตัว
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โต๊ะทํางานเหล็ก พร้อมกระจก จํานวน 4,900 บาท

เพือจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์สี จํานวน 12,000 บาท
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network
   คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wifi) ได้
 - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ อบต. เช่น รถ
ยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,534,893 บาท
งบบุคลากร รวม 1,300,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,300,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 997,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล สําหรับตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
สําหรับตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 69,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป ได้แก่ เงินเพิมค่าครองชีพ และเงินเสียงภัย

งบดําเนินงาน รวม 2,558,693 บาท
ค่าใช้สอย รวม 967,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเพิมประสิทธิภาพและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพิมประสิทธิภาพและพัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอหลัง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านลูโบ๊ะดีแย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอหลัง จํานวน 369,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านตอหลัง ได้แก่ 
 - ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 95,200.-บาท
 - ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 274,400.-บาท
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูโบ๊ะดีแย จํานวน 547,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านลูโบ๊ะดีแย ได้แก่ 
 - ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 141,100.-บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 406,700.-บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,548,293 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,548,293 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   จํานวน 2 ศูนย์ ดังนี
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอหลัง
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูโบ๊ะดีแย
 และโรงเรียนในพืนที จํานวน 5 โรง ดังนี
 1. โรงเรียนบ้านตะโละ
 2. โรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที 109
 3. โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย
 4. โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
 5. โรงเรียนไอปาเซ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 43,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอหลัง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูโบ๊ะดีแย

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าอินเตอร์เน็ต ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านตอหลังและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูโบ๊ะดีแย

งบเงินอุดหนุน รวม 2,676,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,676,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,676,000 บาท
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 200 วันๆละ 20
 บาท      สําหรับโรงเรียนในพืนที ดังนี 
    1. โรงเรียนบ้านตะโละ
    2. โรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที 109
    3. โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย
    4. โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
    5. โรงเรียนบ้านไอปาเซ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,429,640 บาท
งบบุคลากร รวม 1,333,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,333,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 816,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล สําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองสาธารณสุขฯ นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 103,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบล ได้แก่ ค่าครองชีพ 
เงินพิเศษเพือการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเสียงภัย

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 246,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
สําหรับตําแหน่ง 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป ได้แก่ เงินเพิมค่าครองชีพ และเงินเสียงภัย

งบดําเนินงาน รวม 1,066,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบพนักงานส่วนตําบล และจ่าย
เป็นค่าตอบแทนอืนๆให้กับผู้ปฏิบัติงานให้กับ อบต.

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานให้กับ อบต.

ค่าใช้สอย รวม 751,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
 - เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือและเอกสารต่างๆในงานของ อบต.
 - ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 - ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ค่าล้างอัดภาพในกิจกรรม
ของ อบต.
 - ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์
 - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเวนยาม ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด ฯลฯ
 - ค่าใช้จ่ายในดําเนินคดีต่างๆ
 - ค่าติดตังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สัญญาณดาวเทียม และสัญญาณโทร
คมนาคมต่างๆในสํานักงาน

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตาม
กฏหมาย ค่ารับรองบุคคล หรือคณะบุคคล ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่า
ทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง รวมถึงบุคคลทีได้รับคําสังให้ไปปฏิบัติราชการตาม
ระเบียบกําหนด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆทีเป็นทรัพย์สิน
ของ อบต.

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่นยางใน ยางนอก 
และอืนๆ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันรถ นํามันเชือเพลิงต่างๆ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
และเครืองมืออุปกรณ์ทีจําเป็นต้องใช้วัสดุเชือเพลิง
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น วัวสดุทางการ
แพทย์ สําหรับรถกู้ชีพและอืนๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพืออุดหนุนให้เทศบาลตําบลตันหยงมัส ตามโครงการสนับสนุนการ
ดําเนินการสถานทีทิงขยะ จํานวน 30,000.-บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 437,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 437,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 437,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ Big Cleaning Day ได้แก่ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 98,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและ
จําเป็น
โครงการบ้านสะอาด สิงแวดล้อมดี ชีวีมีสุข จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านสะอาด สิงแวดล้อมดี ชีวีมี
สุข ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนที
เกียวข้องและจําเป็น
โครงการปลูกต้นไม้สองข้างทางภายในตําบล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้สองข้างทางภายใน
ตําบล ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด จํานวน 99,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจป้องกันยาเสพติด จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจป้องกัน         ยา
เสพติด ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
และจําเป็น
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ แกนนําเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์ แกนนําเยาวชนได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทน
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกําพร้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
กําพร้า ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวข้องและจําเป็น
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงกาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้แก่ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
และจําเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,006,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,321,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,321,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,101,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล สําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองช่าง นายช่างโยธา และเจ้าพนักงานธุรการ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 178,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบล ได้แก่ ค่าครองชีพ 
เงินเสียงภัย เงินเพิมเพือการสู้รบ (พ.ส.ร.)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
งบดําเนินงาน รวม 685,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบพนักงานส่วนตําบล และจ่าย
เป็นค่าตอบแทนอืนๆให้กับผู้ปฏิบัติงานให้กับ อบต.

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานให้กับ อบต.

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
 - เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือและเอกสารต่างๆในงานของ อบต.
 - ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 - ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ค่าล้างอัดภาพในกิจกรรม
ของ อบต.
 - ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์
 - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเวนยาม ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด ฯลฯ
 - ค่าใช้จ่ายในดําเนินคดีต่างๆ
 - ค่าติดตังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สัญญาณดาวเทียม และสัญญาณโทร
คมนาคมต่างๆในสํานักงาน

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่า
ทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง รวมถึงบุคคลทีได้รับคําสังให้ไปปฏิบัติราชการตาม
ระเบียบกําหนด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆทีเป็นทรัพย์สิน
ของ อบต.

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้ต่างๆ สําหรับใช้นสํานักงาน
เช่น กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆรวมถึงวัสดุไฟฟ้า
สาธารณะ เช่น หลอดไฟ ปลักไฟ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เข่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ เพือใช้ใน
งานของ อบต.

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่นยางใน ยางนอก 
และอืนๆ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันรถ นํามันเชือเพลิงต่างๆ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
และเครืองมืออุปกรณ์ทีจําเป็นต้องใช้วัสดุเชือเพลิง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,206,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันรถ นํามันเชือเพลิงต่างๆ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
และเครืองมืออุปกรณ์ทีจําเป็นต้องใช้วัสดุเชือเพลิง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะ รวมถึงค่าไฟฟ้าสําหรับซุ้ม หอกระจา
ยข่าว ค่าไฟฟ้าถนน ค่าไฟฟ้าทีติดตังภายนอกอาคารทีทําการ อบต. ฯลฯ

งบลงทุน รวม 4,166,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,166,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกายูมาตี - ตันหยงลิมอ จํานวน 1,791,500 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกายูมาตี - ตันหยงลิ
มอ หมู่ที 7 บ้านตันหยงลิมอ - หมู่ที 8 บ้านไอปาเซ ตําบลตันหยงลิ
มอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางช่วงที 1
 ยาว 116.00 เมตร ระยะทางช่วงที 2 ยาว 440.00 เมตร ระยะทางยาว
รวมทังสิน 556.00 เมตร หรือมีพืนทีใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,780.00
 ตารางเมตร 
    - ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ N 616199  E  10146183
    - ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ  N 616408  E  10145077
(รายละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด)
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านลาลู จํานวน 185,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านลาลู สถานทีก่อ
สร้าง หมู่ที 8 บ้านไอปาเซ ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือมีพืนทีใช้สอยไม่
น้อยกว่า 23.10 ตารางเมตร 
    (รายละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด)
โครงการบุกเบิกถนน พร้อมลงหินคลุก บ้านทุ่งขมิน - ซอยศาลาทุ่งนา จํานวน 1,689,900 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการบุกเบิกถนน พร้อมลงหินคลุก บ้านทุ่ง
ขมิน - ซอยศาลาทุ่งนา หมู่ที 2  บ้านทุ่งขมิน ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระ
แงะ จังหวัดนราธิวาส โดยการบุกเบิกถนน พร้อมลงหินคลุก  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,300.00 เมตร ปริมาตรดินถมรวม 3,130
 ลบ.ม.หรือมีพืนทีใช้สอยไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตารางเมตร ปริมาตรหิน
คลุกรวม 520 ลบ.ม.
    - ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ N 617095  E  101.45387
    - ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ  N 617111  E  101.45954
(รายละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาและปรับปรุง ทีดินและสิงก่อสร้างที
เป็นทรัพย์สินของ อบต. ซึงในอยู่ในสภาพชํารุดและไม่อาจคาดหมาย
ได้ เช่น อาคาร ถนน สะพาน ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความยากจน ให้กับประชาชนใน
ตําบลตันหยงลิมอ รวมถึงค่าตอบแทนให้กับนักเรียน นักศึกษา ทีมาปฏิบัติ
งานในระหว่างปิดภาคเรียน 
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสู่การปฏิบัติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ประชาชน
ในพืนทีตําบลตันหยงลิมอ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็นและเกียวข้อง
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แห่ง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
จําเป็นและเกียวข้อง
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แห่ง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
จําเป็นและเกียวข้อง
โครงการเพือปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ(ปรองดองสมานฉันท์) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพือปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ(ปรองดองสมานฉันท์) เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็นและเกียวข้อง
โครงการเยาวชนสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนสัมพันธ์ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง
โครงการส่งเสริม การดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม การดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและ
เกียวข้อง
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรี เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง
โครงการส่งเสริมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนภายใน
ตําบล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เช่น การ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอืน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม
กีฬา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
โครงการมหกรรมกีฬา อบต.เสริมสร้างสมานฉันท์ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลตันหยงลิมอให้กับ
ประชาชน เด็กและเยาวชน ในตําบลตันหยงลิมอ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ เพือใช้สําหรับการแข่งขัน
กีฬา และส่งเสริมการเล่นกีฬาในตําบลตันหยงลิมอ รวมถึง
วัสดุ อุปกรณ์ เพือสนับสนุนศูนย์กีฬาหมู่บ้าน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 517,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 495,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 495,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกวนอาซูรอ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกวนอา
ซูรอ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการครอบครัว
สัมพันธ์ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง
โครงการงานเมาลิดตําบลตันหยงลิมอ จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการงานเมาลิดตําบลตันหยง
ลิมอ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและทํานุบํารุงศาสนา จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ทํานุบํารุงศาสนา เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและ
เกียวข้อง
โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการประเพณีลอย
กระทง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการรอม
ฎอนสัมพันธ์ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียว
ข้อง
โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถินร่วมกับอําเภอระแงะ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้อง
ถินร่วมกับอําเภอระแงะ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
และเกียวข้อง
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โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณี เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง

งบเงินอุดหนุน รวม 22,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 22,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 22,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
    อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอระแงะ
        - โครงการจัดงานของดีเมืองระแงะ ประจําปี 2561 
            เป็นเงิน 10,000.-บาท
        - โครงการจัดงานของดีเมืองนรา ประจําปี 2561 
            เป็นเงิน 10,000.-บาท
    อุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดนราธิวาส
        - โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพือตกแต่งเรือบุปผชาติเป็นเรือ 
            นําขบวนแห่ทางนํา ในงานแข่งเรือหน้าพระทีนัง ประจําปี 2561 
            เป็นเงิน 2,500.-บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการ
เกษตร เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,770,580 บาท
งบกลาง รวม 10,770,580 บาท
งบกลาง รวม 10,770,580 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 121,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้างของ อบต. ใน
อัตราตามทีกฏหมายกําหนด

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,335,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุในพืนทีตําบลตันหยงลิมอ
เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,208,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้พิการในพืนทีตําบลตันหยงลิมอ ในอัตราราย
ละ 800 บาทต่อเดือน

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในพืนทีตําบลตันหยงลิมอ 
รายละ 500 บาทต่อเดือน

สํารองจ่าย จํานวน 650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพือบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชน กรณีเร่งด่วน เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และเหตุ
อืนๆ ซึงไม่ได้คาดไว้
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ระดับท้องถิน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
สําหรับพนักงานส่วนตําบล ในอัตราร้อยละหนึง ของประมาณการรายรับ
ไม่รวมเงินอุดหนุน

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 65,280 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําถ่ายโอน
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