
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 225,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 126,400

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,464,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

400,000

สํารองจ่าย 400,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,440,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 40,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 481,260 339,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 114,300 180,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 170,000 48,000

เงินเดือนพนักงาน 1,640,980 1,544,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 225,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 126,400

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,464,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

400,000

สํารองจ่าย 400,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,440,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 40,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,340,300 1,340,300

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,800 198,800

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,600 695,600

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,036,280 2,856,540

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 30,000 30,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 713,320 1,007,620

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 744,000 962,000

เงินเดือนพนักงาน 5,283,150 8,468,330

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 234,780 234,780

วันทีพิมพ์ : 19/10/2560  14:09:15 หน้า : 2/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 78,000 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 6,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

200,000 80,000

ค่าเช่าบ้าน 75,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 70,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 400,000 430,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล

ค่าใฃ้จ่ายปรับปรุงผัง
เมืองรวมเมืองยะลา 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาจัดเก็บรายได้

ค่าใช้จ่ายโครงการให้
ความรู้ด้านภาษี เพือ
นําไปพัฒนาท้องถิน
ค่าใช้จ่ายจัดงานวัน
ท้องถินไทย

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตัง

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นูรูลฮูดา

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 240,000 378,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 65,000 91,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

760,000 1,040,000

ค่าเช่าบ้าน 376,800 487,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 100,000 200,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 2,391,000 3,221,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 55,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล 5,000 5,000

ค่าใฃ้จ่ายปรับปรุงผัง
เมืองรวมเมืองยะลา 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาจัดเก็บรายได้ 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการให้
ความรู้ด้านภาษี เพือ
นําไปพัฒนาท้องถิน

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายจัดงานวัน
ท้องถินไทย 60,000 60,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตัง 1,000,000 1,000,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นูรูลฮูดา

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประกวด คําขวัญ ภาพ
ถ่าย เกียวกับภาษีสู่การ
พัฒนาท้องถินของเรา

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา

100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การปกป้องสถาบันของ
ชาติ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การสํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพืนที

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 70,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ประชุม สัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุคลากรในกองคลัง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
อบรมบุคลากรภายใน
หน่วยงาน เพือ
พัฒนาการทํางานใน
ระบบ E-Laas

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรมต่างๆ

450,000

ค่าใช้จ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 50,000

ค่าใช้จ่ายเพือเสริม
สร้างประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการดําเนิน
การของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด 
(ตาดีกา) ตําบลท่าสาป

214,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประกวด คําขวัญ ภาพ
ถ่าย เกียวกับภาษีสู่การ
พัฒนาท้องถินของเรา

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา

100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การปกป้องสถาบันของ
ชาติ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การสํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพืนที

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 400,000 520,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ประชุม สัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน

300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุคลากรในกองคลัง 100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
อบรมบุคลากรภายใน
หน่วยงาน เพือ
พัฒนาการทํางานใน
ระบบ E-Laas

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรมต่างๆ

450,000

ค่าใช้จ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 50,000

ค่าใช้จ่ายเพือเสริม
สร้างประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการดําเนิน
การของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด 
(ตาดีกา) ตําบลท่าสาป

214,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

3,000 3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด "ท่าสาป
เกมส์"

200,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ไตรภาคีตําบลท่าสาป 100,000

โครงการจัดตังศูนย์
เรียนรู้ประวัติศาสตร์
เทศบาลตําบลท่าสาป

100,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม 30,000

โครงการตลาดนัด
ภูมิปัญญาสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิน

1,000,000

โครงการตลาดริมนํา
ท่าแพเก่า 200,000 200,000

โครงการตาดีกา
สัมพันธ์ 200,000

โครงการท่าสาปแต่
ก่อน 300,000

โครงการประกวดบ้าน
สะอาด 20,000

โครงการประกวดหมู่
บ้านน่าอยู่ระดับหมู่
บ้านและระดับตําบล

20,000

โครงการเปิดโลกทัศน์
การเรียนรู้สู่การสร้าง
สังคมสันติสุข

200,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาขีดความ
สามารถ

500,000

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่ม
สตรี

30,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด "ท่าสาป
เกมส์"

200,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ไตรภาคีตําบลท่าสาป 100,000

โครงการจัดตังศูนย์
เรียนรู้ประวัติศาสตร์
เทศบาลตําบลท่าสาป

100,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม 30,000

โครงการตลาดนัด
ภูมิปัญญาสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิน

1,000,000

โครงการตลาดริมนํา
ท่าแพเก่า 400,000

โครงการตาดีกา
สัมพันธ์ 200,000

โครงการท่าสาปแต่
ก่อน 300,000

โครงการประกวดบ้าน
สะอาด 20,000

โครงการประกวดหมู่
บ้านน่าอยู่ระดับหมู่
บ้านและระดับตําบล

20,000

โครงการเปิดโลกทัศน์
การเรียนรู้สู่การสร้าง
สังคมสันติสุข

200,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาขีดความ
สามารถ

500,000

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่ม
สตรี

30,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพบปะยามเช้า

โครงการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการภาคฤดู
ร้อน

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
ท่าสาป

50,000

โครงการเพือรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล

20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการแลกเปลียน
เรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุ
ด้วยวีถีชีวิตพอเพียง

100,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 150,000

โครงการวันสตรีสากล 30,000

โครงการส่งเสริมการ
ทดสอบการอ่านอัลกุ
รอาน

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตแก๊สชีวภาพด้วย
มูลสัตว์

130,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้ด้านภาษา (ภาษา
อังกฤษ ภาษาจีน 
และภาษามลายูกลาง)

200,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกลุ่มอาชีพภายใน
ตําบล

30,000

โครงการสนับสนุนการ
ทํากิจกรรมของกลุ่ม
สตรีและกลุ่มแม่บ้าน

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

277,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพบปะยามเช้า 20,000 20,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการภาคฤดู
ร้อน

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
ท่าสาป

50,000

โครงการเพือรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล

20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการแลกเปลียน
เรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุ
ด้วยวีถีชีวิตพอเพียง

100,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 150,000

โครงการวันสตรีสากล 30,000

โครงการส่งเสริมการ
ทดสอบการอ่านอัลกุ
รอาน

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตแก๊สชีวภาพด้วย
มูลสัตว์

130,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้ด้านภาษา (ภาษา
อังกฤษ ภาษาจีน 
และภาษามลายูกลาง)

200,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกลุ่มอาชีพภายใน
ตําบล

30,000

โครงการสนับสนุนการ
ทํากิจกรรมของกลุ่ม
สตรีและกลุ่มแม่บ้าน

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

277,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสาม
วัฒนธรรมสองฝังคลอง 200,000

โครงการเสริมสร้าง
สังคมสันติสุข 250,000

โครงการหนูน้อยใน
โลกกว้างสร้างสายใย
ในครอบครัว

50,000

โครงการอนุรักษ์บ้าน
โบราณเป็นศูนย์เรียนรู้
ตําบลท่าสาป

250,000

โครงการอบรม 
คุณธรรม จริยธรรม 
และศาสนา แก่เด็กและ
เยาวชนเพือต้อนรับ
เดือนรอมฏอน

130,000

โครงการอบรมจุด
ประกายฝันเพือวัน
สําเร็จ

100,000

โครงการอบรมฝึก
ทักษะกีฬาฟุตบอล
สําหรับเด็กและเยาวชน

30,000

โครงการอบรมฝึก
ทักษะกีฬาสําหรับเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

300,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา
และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

100,000

โครงการอบรมเยาวชน
รักษ์สิงแวดล้อม 20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
กีรออาตีในหมู่บ้าน 135,000

โครงการอบรมสร้าง
จิตสํานึกในการคัดแยก
ขยะมูลฝอย

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสาม
วัฒนธรรมสองฝังคลอง 200,000

โครงการเสริมสร้าง
สังคมสันติสุข 250,000

โครงการหนูน้อยใน
โลกกว้างสร้างสายใย
ในครอบครัว

50,000

โครงการอนุรักษ์บ้าน
โบราณเป็นศูนย์เรียนรู้
ตําบลท่าสาป

250,000

โครงการอบรม 
คุณธรรม จริยธรรม 
และศาสนา แก่เด็กและ
เยาวชนเพือต้อนรับ
เดือนรอมฏอน

130,000

โครงการอบรมจุด
ประกายฝันเพือวัน
สําเร็จ

100,000

โครงการอบรมฝึก
ทักษะกีฬาฟุตบอล
สําหรับเด็กและเยาวชน

30,000

โครงการอบรมฝึก
ทักษะกีฬาสําหรับเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

300,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา
และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

100,000

โครงการอบรมเยาวชน
รักษ์สิงแวดล้อม 20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
กีรออาตีในหมู่บ้าน 135,000

โครงการอบรมสร้าง
จิตสํานึกในการคัดแยก
ขยะมูลฝอย

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้แก้ไขปัญหายา
เสพติด

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมาย

โครงการอบรมให้
ความรู้ประชาชนใน
การส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ผู้ประกอบการ
และผู้สัมผัสอาหาร

50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองผล
ประโยชน์ทับซ้อน

โครงการอบรมให้
ความรู้และเพิม
ประสิทธิภาพการทํา
งาน
โครงการอบรมให้
ความรู้เสริมสร้างการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติ
งาน

โครงการอบรมให้
ความรู้เสริมสร้าง
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน
โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 20,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครืองแต่งกาย 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้แก้ไขปัญหายา
เสพติด

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมาย

10,000 10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ประชาชนใน
การส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ผู้ประกอบการ
และผู้สัมผัสอาหาร

50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองผล
ประโยชน์ทับซ้อน

30,000 30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้และเพิม
ประสิทธิภาพการทํา
งาน

50,000 50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เสริมสร้างการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติ
งาน

50,000 50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เสริมสร้าง
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน

20,000 20,000

โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 300,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครืองแต่งกาย 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 100,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 10,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,258,400

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000

วัสดุสํานักงาน 75,000 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 5,000 60,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีพักคอย 3 ทีนัง

จัดซือเก้าอีพนักงาน
เทศบาล 2,700

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ 98,000

จัดซือตู้สาขาโทรศัพท์

จัดซือตู้เหล็กวาง
เอกสาร 11,000

จัดซือเต็นท์ 90,000

วันทีพิมพ์ : 19/10/2560  14:09:15 หน้า : 15/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 340,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 300,000 400,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,258,400

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 100,000

วัสดุสํานักงาน 250,000 365,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 20,000 20,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 2,000 2,000

ค่าไฟฟ้า 1,500,000 1,565,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 11,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 25,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีพักคอย 3 ทีนัง 3,000 3,000

จัดซือเก้าอีพนักงาน
เทศบาล 7,950 10,650

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ 98,000

จัดซือตู้สาขาโทรศัพท์ 25,000 25,000

จัดซือตู้เหล็กวาง
เอกสาร 11,000

จัดซือเต็นท์ 90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเต็นท์กระโจม

จัดซือโต๊ะทํา
งานพนักงานเทศบาล

จัดซือโต๊ะพนักงาน
เทศบาล 8,000

ชันเก็บแฟ้ม 40 ช่อง 
จํานวน 3 หลัง

โต๊ะเอนกประสงค์ขา
พับ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์
จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองเสียงพร้อม
ติดตัง
จัดซือโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมติดตัง 50,000 100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 10,000

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือกรวยจราจร 6,500

จัดซือป้ายจราจรพร้อม
ติดตัง 200,000

จัดซือแผงหยุดตรวจ
สามเหลียมชนิด 2 
ระบบ

20,000

จัดซือแผงเหล็กกัน
จราจรแบบมีล้อ 78,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซือรถขยะ 2,000,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเต็นท์กระโจม 19,500 19,500

จัดซือโต๊ะทํา
งานพนักงานเทศบาล 12,550 12,550

จัดซือโต๊ะพนักงาน
เทศบาล 8,000

ชันเก็บแฟ้ม 40 ช่อง 
จํานวน 3 หลัง 11,850 11,850

โต๊ะเอนกประสงค์ขา
พับ 29,000 29,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 22,000 22,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 84,000 84,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองเสียงพร้อม
ติดตัง 70,000 70,000

จัดซือโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมติดตัง 150,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 350,000 460,000

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือกรวยจราจร 6,500

จัดซือป้ายจราจรพร้อม
ติดตัง 200,000

จัดซือแผงหยุดตรวจ
สามเหลียมชนิด 2 
ระบบ

20,000

จัดซือแผงเหล็กกัน
จราจรแบบมีล้อ 78,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซือรถขยะ 2,000,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

จัดซือจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จัดซือชุดดับเพลิง 80,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําพร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปายอ  หมู่ที 1

668,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยูพร้อม
ทางเท้าคสล.
หมู่ที 1 บ้านท่าสาป ต
.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ
.ยะลา

292,000

โครงการก่อสร้าง
สะพาน หมู่ที 1 บ้านท่า
สาป

262,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายท่าสาป
หมู่ที 1  ตําบลท่าสาป 
อําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

135,000

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมห้องนําสาธารณะ 
บ้านปือเราะ

100,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการต่อเติมหลังคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พร้อมกันผนังห้อง
เรียน
และปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนูรูลฮูดา

570,000

ค่าซือหรือแลกเปลียนทีดิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 33,000 33,000

จัดซือจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า 9,000 9,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จัดซือชุดดับเพลิง 80,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําพร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปายอ  หมู่ที 1

668,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยูพร้อม
ทางเท้าคสล.
หมู่ที 1 บ้านท่าสาป ต
.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ
.ยะลา

292,000

โครงการก่อสร้าง
สะพาน หมู่ที 1 บ้านท่า
สาป

262,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายท่าสาป
หมู่ที 1  ตําบลท่าสาป 
อําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

135,000

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมห้องนําสาธารณะ 
บ้านปือเราะ

100,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการต่อเติมหลังคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พร้อมกันผนังห้อง
เรียน
และปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนูรูลฮูดา

570,000

ค่าซือหรือแลกเปลียนทีดิน

วันทีพิมพ์ : 19/10/2560  14:09:15 หน้า : 20/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

จัดซือทีดิน

อาคารต่าง ๆ

โครงการบ้านท้องถิน
ประชารัฐร่วมใจเทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี

100,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 800,000 2,426,000

รวม 8,138,200 2,995,000 1,790,000 7,016,040 100,000 2,450,000 9,259,500 530,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

จัดซือทีดิน 1,500,000 1,500,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการบ้านท้องถิน
ประชารัฐร่วมใจเทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี

100,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 60,000 60,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,246,000

รวม 22,730,880 55,009,620
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