
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลท่าสาป

อําเภอ เมืองยะลา   จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 55,009,620 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 18,441,290 บาท
งบบุคลากร รวม 9,164,490 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,474,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลท่าสาป 
ดังนี เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
     

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งคณะผู้บริหารเทศบาล
ตําบลท่าสาป (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลท่าสาป 
ดังนีค่าตอบแทนพิเศษ นายก ทต./รองนายก ทต.
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
     

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
     

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,340,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
1.ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล 
2.ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล 
3.ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)    

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,689,790 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,802,950 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลท่าสาป
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 523,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ดังนี 
1. เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตามอัตราทีทางราชการกําหนด
2. เงินเพิมพิเศษสําหรับพืนทีการสู้รบ 
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ปลัดเทศบาล 
4. เงินเพิมต่างๆ ทีราชการกําหนด 
5.เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานในพืนที
จังหวัดชายแดนใต้ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 193,320 บาท เงินอุดหนุนทัวไป 330,000 บาท)  
  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 162,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสํานักปลัด, หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ,
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,577,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป (ตังจ่ายจากเงินรายได้)    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 624,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน ดังนี
        1) ค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป
        2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที
ผู้ปฏิบัติงานในพืนทีจังหวัดชายแดนใต้
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 294,000 บาท เงินอุดหนุนทัวไป 330,000
 บาท)  

งบดําเนินงาน รวม 7,167,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 881,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 560,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาล เช่น
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 
เงินรางวัล (โบนัส) (ตังจ่ายจากเงินรายได้ 350,000 บาท)
2. ค่าตอบแทน อปพร.ทีปฏิบัติงานตามกฎหมายกําหนด
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบต่างๆ เช่น สอบคัดเลือก 
เปลียนสายงาน เป็นต้น
4. และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 210,000 บาท)
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 226,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 150,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 76,800 บาท)
    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
และให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบทีทางราชการกําหนด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
    

ค่าใช้สอย รวม 4,069,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,891,000 บาท

1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน
    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่
พนักงานเทศบาล  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานจ้าง
2) ค่าจ้างเหมาบริการของ ทต.ท่าสาป 
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการของ ทต.ท่าสาป เช่น 
ค่าจัดทําวารสาร แผ่นพับต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ 
และข้อบังคับต่าง ๆเอกสารอืน ๆ ค่าถ่ายเอกสารและถ่ายแบบแปลน 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่นค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ 
ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า 
ติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ค่าจ้างทําของ ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป 
ค่าอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าซักฟอก 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาถางป่า
และตัดหญ้า ค่าติดตังอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม 
การติดตังโทรศัพท์ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิมเติม จ้างเหมาออกแบบต่างๆ และอืนๆทีมีความจําเป็น ฯลฯ
3) ค่าตักสิงปฏิกูล ค่ากําจ่ัดขยะมูลฝอย 
    เพือจ่ายเป็นค่าตักสิงปฏิกูล ค่ากําจัดขยะมูลฝอยและอืน ๆ 
4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
    เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 15,950 บาท เงินอุดหนุนทัวไป 
1,875,050 บาท)
     

วันทีพิมพ์ : 19/10/2560  14:07:24 หน้า : 3/35



รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพือจ่ายเป็น 
ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
ทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคล ทีไปนิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยียมชมงานหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ฯลฯ      
2. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวเนืองในการเลียงรับรอง
ในการประชุมฯ เช่น ค่าอาหาร เครืองดืมต่าง ๆในการเลียงรับรองและ
ค่าบริการอืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการ
ประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืน ๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึง
เข้าร่วมประชุม 
3. ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี ราชพิธี และรับเสด็จ  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี และถวายพระพรรับเสด็จต่าง ๆ  เช่น 
ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ การติดตังพระบรมฉายาลักษณ์ 
ในวันสําคัญต่างๆ  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทีมีความจําเป็นตามความเหมาะสม 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)    

ค่าใช้จ่ายจัดงานวันท้องถินไทย จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถินไทย 
เช่น ค่าเบียเลียง ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็น ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 96 ข้อ 7  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)    

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภา 
และผู้บริหารเทศบาลตลอดจนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา 
ตามทีคณะกรรมการเลือกตังขอความร่วมมือ ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 96 ข้อ 5
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น 
ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวเนืองในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายอืนๆ ทีได้รับอนุญาต
ให้เดินทางไปราชการ (ตังจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป 380,000 บาท)     

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง พร้อมศึกษาดูงานนอกพืนที เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเบียเลียง ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องในโครงการตาม
ความจําเป็นปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 91 ข้อ 1 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น
และมีความสําคัญ (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
     

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เช่น ค่าเช่าสถานที ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าทีพัก ค่าอาหารและ
เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในโครงการ ปรากฎใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1)
หน้า 8 ข้อ 2 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)    

โครงการพบปะยามเช้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการพบปะยามเช้า 
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 108 ข้อ 1  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) 
     

โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลเช่น ค่าเช่าสถานที ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร 
ค่าทีพัก ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ในโครงการ ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 8 ข้อ 1 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถินเช่น ค่าเช่าสถานที ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าทีพัก 
ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในโครงการ
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม 
ฉบับที 1 หน้า  8 ข้อ 4 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)    

โครงการอบรมให้ความรู้เรืองผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้
เรืองผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ค่าเช่าสถานที ค่าเอกสาร 
ค่าวิทยากร ค่าทีพัก ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวข้องในโครงการ ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 8 ข้อ 3 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

โครงการอบรมให้ความรู้และเพิมประสิทธิภาพการทํางาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้และ
เพิมประสิทธิภาพการทํางาน เช่น ค่าเช่าสถานที 
ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าทีพัก เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 8 ข้อ 7 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

โครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้าง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน เช่น 
ค่าเช่าสถานที ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าทีพัก ค่าอาหาร
เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในโครงการ  
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)แก้ไขเพิมเติม 
(ฉบับที 1) หน้า 8 ข้อ 6 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)  

โครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้
เสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชนเช่น ค่าเช่าสถานที 
ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าทีพัก ค่าอาหารและเครืองดืม 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในโครงการ   ปรากฎใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม 
(ฉบับที 1) หน้า 8 ข้อ 5 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล 
เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองขยายเสียง 
เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ เครืองอัดสําเนา
และครุภัณฑ์อืนๆของเทศบาล (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)   
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ค่าวัสดุ รวม 670,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ดินสอ นําดืม ตรายาง และอืนๆ ทีเข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ ต่างๆ  เช่น แปรง 
ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก และอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอร์รี และอืนๆ 
ทีเข้าลักษณะรายจ่าย ของเทศบาล (ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่นนํามันดีเซล 
นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันจาระบี และอืน ๆ 
ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี สําหรับรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์และเครืองจักร ของเทศบาลและ
หน่วยงานอืนทีเข้ามาปฏิบัติงานในพืนที
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท เงินอุดหนุนทัวไป 280,000 บาท)    
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีใช้ในการโฆษณา และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย  กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
พู่กัน สี สติกเกอร์ และอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี 
จานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ 
ค่าหมึกพิมพ์ โปรแกรม และอืนๆ ทีเข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,547,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ดังนี
        1) ค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลท่าสาป
และค่าไฟฟ้าอืนๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล 
        2) เงินค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท เงินอุดหนุนทัวไป 
1,300,000 บาท)
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการเทศบาล 
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต และค่าบริการโทรศัพท์ทีอยู่
ในความดูแลของเทศบาล (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ 
ค่าซือดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ  หรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ 
ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม 
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสือสารอืนๆ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ ดังกล่าว 
และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
     

งบลงทุน รวม 2,049,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 549,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีพนักงานเทศบาล จํานวน 7,950 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีของพนักงานเทศบาล
จํานวน 3 ตัว ตัวละ 2,650.- บาท (ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยอนุมัติจัดซือตามราคาตลาด) ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) 
หน้า 13 ข้อ 1 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
จัดซือตู้สาขาโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 6 สายนอก 
16 สายใน จํานวน 1 ตู้ (ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยอนุมัติจัดซือตามราคาตลาด) ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 1
หน้า 13 ข้อ 6 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) 
จัดซือเต็นท์กระโจม จํานวน 19,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต็นท์กระโจม ขนาด 3X3 เมตร 
จํานวน 3 หลัง  หลังละ 6,500.- บาท (ไม่ปรากฎในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยอนุมัติจัดซือตามราคาตลาด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 13 ข้อ 5
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) 
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จัดซือโต๊ะทํางานพนักงานเทศบาล จํานวน 12,550 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพนักงานเทศบาล 
ประเภท ตําแหน่งวิชาการ จํานวน 2 ตัว ตัวละ 4,650 บาท 
และประเภท ตําแหน่งทัวไป จํานวน 1 ตัว ตัวละ 3,250 บาท
(ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยอนุมัติจัดซือตาม
ราคาตลาด) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า13 ข้อ 2,3 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ จํานวน 29,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ กว้าง 45 ซม. 
ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. จํานวน 20 ตัว ตัวละ 1,450.- บาท 
(ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยอนุมัติจัดซือตามราคาตลาด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1)
หน้า 13 ข้อ 4 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือเครืองเสียงพร้อมติดตัง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเสียงพร้อมติดตัง จํานวน 1 ชุด 
ตัวละ 70,000  บาท (ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
โดยอนุมัติจัดซือตามราคาตลาด) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 14 ข้อ 7
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 33,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ขนาด 3,000 ANSl Lumens จํานวน 1 เครือง
(ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 1) หน้า 14 ข้อ 8 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
จัดซือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาด เส้นทแยงมุม 100 นิว จํานวน 1 เครือง
(ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 1) หน้า 14 ข้อ 9 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 14 ข้อ 10
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผลมีหน่วยความจํา (RAM) ชนิด DDR3
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 14 ข้อ 11
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ของเทศบาล เช่น ค่าซ่อมรถ และครุภัณฑ์อืน ๆ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,500,000 บาท
ค่าซือหรือแลกเปลียนทีดิน
จัดซือทีดิน จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทีดินขยายบริเวณทีทําการ
เทศบาลตําบลท่าสาปเพือให้เพียงพอต่อการให้บริการ
ประชาชนพืนทีไม่น้อยกว่า 1 ไร่ ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 92 ข้อ 1
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งบรายจ่ายอืน รวม 60,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 60,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษา เช่น
1. ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลางสําหรับสํารวจความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ
2. ค่าจ้างทีปรึกษาหรือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,289,590 บาท
งบบุคลากร รวม 2,591,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,591,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,480,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 190,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน ดังนี
        1) เงินเพิมพิเศษสําหรับพืนทีการสู้รบ 
        2) เงินอุดหนุนสําหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานของอปท.ในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 40,000 บาท เงินอุดหนุนทัวไป 150,000 บาท)
    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองคลัง,
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ,หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)    

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 234,780 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําสําหรับลูกจ้างประจําของ
เทศบาลตําบลท่าสาป (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงาน
ในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตัร้งจ่ายจากเงินรายได้)    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 458,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป ดังนี 
        1) เงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง (ตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป)
        2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานใน
พืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท เงินอุดหนุนทัวไป 90,000 บาท)
     

งบดําเนินงาน รวม 1,570,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 420,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท. 2 รายการ ดังนี
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ช่วยปฏิบัติงานเทศบาล เงินรางวัล (โบนัส)ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท)
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง 
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือ
จัดจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 100,000 บาท)     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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ค่าใช้สอย รวม 950,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึงบริการ ดังนี
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ฯลฯ
2) ค่าจ้างเหมาบริการของเทศบาลตําบลท่าสาป แผ่นพับต่าง ๆ 
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่าง ๆ เอกสารอืน 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ  
ค่าจัดสถานทีค่าจ้างทําของ ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไปและอืน ๆ 
ทีมีความจําเป็น ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท เงินอุดหนุนทัวไป 480,000 บาท)    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาจัดเก็บรายได้ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาจัดเก็บรายได้
เช่น ค่าตอบแทน/สมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหารและ
เครืองดืมค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 96 ข้อ 4 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ด้านภาษี เพือนําไปพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้ด้านภาษี 
เพือนําไปพัฒนาท้องถิน เช่น ค่าตอบแทน/สมนาคุณ วิทยากร 
ค่าอาหารและเครืองดืมค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็น ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 9 ข้อ 1 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา 
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท เงินอุดหนุนทัวไป 170,000 บาท)
     

ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด คําขวัญ ภาพถ่าย เกียวกับภาษีสู่การพัฒนาท้อง
ถินของเรา

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประกวด คําขวัญ
ภาพถ่าย เกียวกับภาษีสู่การพัฒนาท้องถินของเรา เช่น 
ค่าตอบแทน/สมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม 
(ฉบับที 1) หน้า 9 ข้อ 2 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในกองคลัง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรในกองคลัง 
เช่น ค่าตอบแทน/สมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) 
หน้า 7 ข้อ 1 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอบรมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพือพัฒนาการทํา
งานในระบบ E-Laas

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาอบรมบุคลากรภายใน
หน่วยงาน เพือพัฒนาการทํางานในระบบ E-Laas
เช่น ค่าตอบแทน/สมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหารและ
เครืองดืมค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 7 ข้อ 2 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เทศบาล เช่น ครุภัณฑ์ และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ 
จานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ 
ค่าหมึกพิมพ์ โปรแกรมและอืน ๆ ทีเข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

งบลงทุน รวม 127,850 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 127,850 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีพักคอย 3 ทีนัง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพักคอย 3 ทีนัง 
ไม่ปรากฎตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
โดยจัดซือตามราคาท้องตลาด 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 14 ข้อ 12
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
ชันเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จํานวน 3 หลัง จํานวน 11,850 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเก็บแฟ้ม 40 ช่อง 
จํานวน 3 หลัง ไม่ปรากฎตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์โดยจัดซือตามราคาท้องตลาด 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 14 ข้อ 13
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 63,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผลมีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  ตามกําหนดหลักเกณฑ์
ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ปรากฎในแผน
พัฒนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม 
(ฉบับที 1) หน้า 15 ข้อ 14 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ 
ของเทศบาล เช่น ค่าซ่อมครุภัณฑ์ และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย 
เช่นค่าเครืองแบบ เสือ กางเกง และเครืองหมายต่าง ๆ 
ให้แก่ ชุดอพปร. ชุดกู้ภัย เป็นต้น          
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 85 ข้อ 6 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น 
ถังดับเพลิง สารเคมีและนํายาเคมีต่างๆ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 86 ข้อ 15 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

งบลงทุน รวม 180,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 180,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตัง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตัง
รายละเอียดประกอบด้วยกล้องวงจรปิด จํานวน 16 ตัว 
พร้อมเดินสาย จอ LED ไม่น้อยกว่า 18.5  จํานวน 2 ตัว 
พร้อมเครืองสํารองไฟ จํานวน 1 ตัวไม่ปรากฎตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซือตามราคาท้องตลาด 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 1) หน้า 15 ข้อ 16 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
จัดซือชุดดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดดับเพลิง จํานวน 8 ชุด 
ชุดละ10,000 บาท ไม่ปรากฎตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
โดยจัดซือตามราคาท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า15 ข้อ15
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหานําท่วม ฯลฯ 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 86 ข้อ 8 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
     

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครืองดืม ฯลฯ ทีมีความจําเป็น ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 86 ข้อ 11 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

     

โครงการเพือรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพือรณรงค์ป้องกัน
การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  เช่น 
ค่าเอกสารเผยแพร่ ค่าจัดทําป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
และเครืองดืม และอืนๆ ทีจําเป็น ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 7 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
      

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,033,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,171,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,171,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,544,200 บาท

1)  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล 
2) ประเภทเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา 
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน ดังนี
        1) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานของ
อปท.ในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
        2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้สําหรับ
ครูผู้ดูแลเด็ก,ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 คน 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 180,000 บาท)
 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท และ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 
ในอัตราเดือนละ 1,500  บาท (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 339,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี
    1)  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ตามภารกิจ) 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    2)  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ทัวไป) 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 59,000 บาท เงินอุดหนุนทัวไป 280,000 บาท)
    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ดังนี
    1)  ค่าครองชีพพนักงานจ้าง (ตามภารกิจ) เพือจ่ายเป็น
ค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    2)  ค่าครองชีพพนักงานจ้าง (ทัวไป) พือจ่ายเป็นค่าครองชีพ
ชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
    3)  ค่าครองชีพพนักงานจ้าง (ทัวไป) เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพ
ชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท เงินอุดหนุนทัวไป 28,000 บาท)
        

งบดําเนินงาน รวม 1,113,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 152,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง ช่วยปฏิบัติงานเทศบาล เงินรางวัล (โบนัส)ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้) 
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)    
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
และผู้ดูแลเด็กทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)    

ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 430,000 บาท

1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
2) ค่าจ้างเหมาบริการของ ทต.ท่าสาป 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสาร แผ่นพับต่างๆ 
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ เอกสารอืน 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําปฏิทิน 
ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าล้างอัดรูป ค่าจัดสถานที 
ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า ติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ค่าติดตังอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  การติดตังโทรศัพท์ 
ค่าจ้างทําของ ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป และอืนๆ ทีมีความจําเป็น
3)ค่าใช้จ่ายสําหรับทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  หนังสือพิมพ์
ประจําสํานักงานเทศบาล  และอืนๆ ทีมีความจําเป็น 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการและ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองในการต้อนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคล ทีไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียมชมงานหรือ
ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) 
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนืองในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายอืน ๆ ทีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท เงินอุดหนุนทัวไป 60,000 บาท)
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โครงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสําหรับบุคลากร
ทางการศึกษาหัวหน้าส่วนราชการในพืนทีตําบลท่าสาป 
หน่วยงาน กลุ่มต่างๆ พนักงานเทศบาลและบุคคลทัวไป
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน/สมนาคุณวิทยากร 
ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 47 ข้อ 17
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ของเทศบาล เช่น ค่าซ่อมครุภัณฑ์ และวัสดุต่างๆ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ 
แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนัวไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด  สบู่  
ผงซักฟอก ช้อน ส้อม ตะกร้า แก้วนํา ขันนํา แปรงสีฟัน ไม้ถูพืน 
นํายาขัดห้องนํา และอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี 
สําหรับใช้ในสํานักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลฮูดา 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ 
จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ ค่าหมึกพิมพ์ 
โปรแกรม และอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)   

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมี และนํายาเคมีต่าง ๆ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 71,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และค่าไฟฟ้าอืนๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต และค่าบริการโทรศัพท์
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลฮูดา (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ 
ค่าซือดวงตรา ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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งบลงทุน รวม 749,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 179,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีพนักงานเทศบาล จํานวน 2,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีของพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ตัว 
ตัวละ 1,350 บาท (ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
โดยขออนุมัติจัดซือตามราคาตลาด) ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที1)
หน้า 15 ข้อ 17 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
จัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 98,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศสําหรับใช้ในอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลฮูดา พร้อมติดตัง ชนิดแขวน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 บีทียู จํานวน 2 เครือง 
เครืองละ 35,000 บาท (ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยขออนุมัติจัดซือตามราคาตลาด) ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 94 ข้อ 28 
และค่าจัดซือเครืองปรับอากาศสําหรับใช้ในกองการศึกษา 
ขนาด 18,000 บีทียู  จํานวน 1 เครือง เครืองละ 28,000 บาท 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 1) หน้า 15 ข้อ 14 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
จัดซือตู้เหล็กวางเอกสาร จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กใส่แฟ้ม 40 ช่อง
จํานวน 2 ใบ ใบละ 5,500 บาท ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 15 ข้อ 20
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
จัดซือโต๊ะพนักงานเทศบาล จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะของพนักงานเทศบาล
ประเภท ประจําตําแหน่งทัวไป จํานวน 2 ตัว 
ตัวละ 4,000 บาท (ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
โดยขออนุมัติจัดซือตามราคาตลาด)ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไชเพิมเติม (ฉบับที 1)
หน้า 15 ข้อ 21 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตัง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตัง
รายละเอียดประกอบด้วยกล้องวงจรปิด จํานวน 8 ตัว
พร้อมเดินสาย จอ LED ไม่น้อยกว่า 18.5 จํานวน 2 ตัว
พร้อมเครืองสํารองไฟ จํานวน 1 ตัว ไม่ปรากฎตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซือตามราคาท้องตลาด
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 1) หน้า 16 ข้อ 28 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ 
เช่นเครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ ฯลฯ ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 570,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมกันผนังห้องเรียน
และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรูลฮูดา

จํานวน 570,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พร้อมกันผนังห้องเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรูลฮูดา หมู่ที 2 ตําบลท่าสาป
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามแบบทีเทศบาลกําหนด
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 100 ข้อ 29 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,611,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,185,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 927,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กนูรูลฮูดา

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ฯลฯ และกิจกรรมอืนๆ ทีเป็น
การพัฒนาการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 64 ข้อ 6 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

โครงการจัดตังศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เทศบาลตําบลท่าสาป จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตังศูนย์เรียนรู้
ประวัติศาสตร์เทศบาลตําบลท่าสาป เช่น ค่าป้ายโครงการ  
ค่าตอบแทน วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการภาคฤดูร้อน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ
ภาคฤดูร้อน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็น  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 70 ข้อ 39 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)    

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ 
เช่น ค่าป้าย ค่าจัดซือของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าเช่าเหมาเวทีกลาง เต้นท์ เครืองเสียง 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการจัดกิจกรรมวันเด็ก  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 64 ข้อ 4 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 277,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี
    1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กนูรูลฮูดา  จัดสรรให้สําหรับเด็กนักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กนูรุลฮูดาในอัตราคนละ 20 บาท ต่อคน ต่อวัน  จํานวน 245 วัน 
    2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือสือการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา และเครืองเล่น
พัฒนาการเด็ก อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)    

โครงการหนูน้อยในโลกกว้างสร้างสายใยในครอบครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนําเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นูรุลฮูดา ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  โดยจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 66 ข้อ 20 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการอบรมจุดประกายฝันเพือวันสําเร็จ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ค่าของขวัญ ของรางวัล
ค่าอาหารกลางวันและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร และค่าใช้จ่ยอืนๆ ทีจําเป็น โดยจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชน ตําบลท่าสาป ให้มีขวัญกําลังใจในการเรียน 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 64 ข้อ 7 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าตอบแทน/สมนาคุณ 
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 9 ข้อ 8
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าวัสดุ รวม 1,258,400 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,258,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี 
    1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรูลฮูดา 
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) อัตราคนละ 8 บาท 
สําหรับเด็กนักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรูลฮูดา 
จํานวน 260 วัน 
    2) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) จัดสรรให้เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที 6 
อัตราคนละ 8 บาท สําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) ในเขตพืนที
ตําบลท่าสาปจํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,426,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,426,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,426,000 บาท
    1) อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 
จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที 6  อัตราคนละ 20 บาท 
ต่อคน ต่อวัน สําหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพืนที
ตําบลท่าสาป จํานวน 200 วัน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 110 ข้อ 1
    2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าสาป 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านท่าสาป 
ตามโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพือเตรียมความพร้อม
เด็กไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที1)หน้า11 ข้อ1
    3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านสาคอ  
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านสาคอ  
ตามโครงการปรับวิธีเรียนเปลียนวิธีสอน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม 
(ฉบับที1)หน้า11 ข้อ2    
    4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านลิมุด 
(บุญชอบ สาครินทร์) ตามโครงการเข้าค่ายวิชาการพัฒนาการคิด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที1)หน้า11 ข้อ3
(ต่ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 614,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 614,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 614,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเพือเสริมสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพการดําเนินการของศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ตําบลท่าสาป

จํานวน 214,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิมศักยภาพศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ตําบลท่าสาป เช่น ฝึกอบรมบุคลากรผู้สอน 
ในการส่งเสริมการศึกษา การศึกษาดูงานนอกสถานที
 การจัดหาอาหารกลางวัน เป็นต้น ปรากฎในตําบลท่าสาป 
จํานวน 200 วันปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 64 ข้อ 5 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่การสร้างสังคมสันติสุข จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้
สร้างสังคมสันติสุขเป็นค่าตอบแทน/สมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ 
ค่าเบียเลียง ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง โดยจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนตําบลท่าสาป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 29 ข้อ 7 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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โครงการส่งเสริมความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
และภาษามลายูกลาง)

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้ด้านภาษา 
(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามลายูกลาง) 
เพือพัฒนาเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน เป็นค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนผู้สอน ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 6 ข้อ 1 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ท่าสาปเกมส์" จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
เทศบาลตําบลท่าสาป เช่น จัดซืออุปกรณ์การแข่งขัน ค่าจ้างเหมา
บริการค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัล ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอืน
ตามความจําเป็น ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 81 ข้อ 2 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
     

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน,
ค่าตอบแทน,ค่าวัคซีน,วิทยากร,ค่าป้าย,วัสดุอุปกรณ์
ในการอบรม ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 80 ข้อ 11
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
     

โครงการอบรมเยาวชนรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนรักษ์สิงแวดล้อม
เช่น ค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าป้าย,
วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 80 ข้อ 14 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)    

โครงการอบรมสร้างจิตสํานึกในการคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างจิตสํานึกในการ
คัดแยกขยะมูลฝอย เช่น ค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน,
ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าป้าย,วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 
ค่าดําเนินการธนาคารขยะฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 80 ข้อ 15 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     
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โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
เช่น ค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าป้าย,
วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 80 ข้อ 12 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) 
     

โครงการอบรมให้ความรู้แก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้แก้ไข
ปัญหายาเสพติดเป็นค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน,
ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าป้าย,วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 80 ข้อ 13 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
     

โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน
ในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เช่น 
ค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการอบรม ฯลฯ  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 79 ข้อ 2 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
     

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ
และผู้สัมผัสอาหาร เช่น ค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน,ค่าตอบแทน
วิทยากร,ค่าป้าย,วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่านําตรวจสารปนเปือนฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 80 ข้อ 9
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมี นํายาต่าง ๆ เคมีภัณฑ์ ทรายอะเบท 
เวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา เช่นสําลี ผ้าก๊อซ ถุงมือ 
หน้ากากอนามัยและอืนๆ ทีเกียวข้อง (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
   

งบลงทุน รวม 2,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,000,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถขยะ จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. เครืองยนต์ขนาด ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 
จํานวน 1 คัน ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 16 ข้อ 29 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการบ้านท้องถินประชารัฐ
ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ตําบลท่าสาป อําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา ตามแบบทีเทศบาลกําหนด ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 1) (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 6,881,040 บาท
งบบุคลากร รวม 2,484,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,484,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,640,980 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 114,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน ดังนี
        1) เงินเพิมพิเศษสําหรับพืนทีการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
ของพนักงานเทศบาล 
        2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที
ผู้ปฏิบัติงานในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 24,300 บาท เงินอุดหนุนทัวไป 90,000 บาท)     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู่อํานวยการกองช่าง 
หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายแผน (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 481,260 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน ดังนี
        1) เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป         
        2)  เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที
ผู้ปฏิบัติงานในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 80,000 บาท เงินอุดหนุนทัวไป 90,000 บาท)
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งบดําเนินงาน รวม 1,780,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 365,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือนจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น 
    1) ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
ช่วยปฏิบัติงานเทศบาล เงินรางวัล (โบนัส) ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 150,000 บาท)
    2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 50,000 บาท)
    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
     

ค่าใช้สอย รวม 585,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
1.) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง        
2.) ค่าจ้างเหมาบริการของ ทต.ท่าสาป เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําวารสาร แผ่นผับต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับ
ต่างๆ เอกสารอืน ๆ ค่าถ่ายเอกสาร และถ่ายแบบแปลน ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าล้างฟิลม์ ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า 
ติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ค่าจ้างทําของ ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป 
การติดตังโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยช่างเขียนแบบ อิเล็กทรอนิค 
ค่าจัดสถานที  จ้างเหมาทําสนามแข่งขัน จ้างเหมาออกแบบต่าง ๆ ฯลฯ 
และอืนๆ ทีมีความจําเป็น     
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ทีมาตรวจงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ
ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง
รวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่าย
ทีเกียวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 
ทีไปนิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยียมชมงานหรือทัศนศึกษาดูงาน 
และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใฃ้จ่ายปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองยะลา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองยะลา 
ขันตอนที 1-4  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 100 ข้อ 30  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเทศบาล 
เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองขยายเสียง 
เครืองปรับอากาศ เครืองอัดสําเนา เครืองตัดหญ้า และครุภัณฑ์อืนๆ  
ของเทศบาล (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) 

ค่าวัสดุ รวม 825,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟ 
โคมไฟฟ้า บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ สี แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต์ อิฐ จอบ เสียม หิน ดิน ทราย ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล 
นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันจาระบี ถ่าน และอืนๆ 
ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี สําหรับรถยนต์ รถจักยานยนต์ 
เครืองตัดหญ้า และใช้กับเครืองจักรกลของหน่วยงานอืนทีเข้า
มาปฏิบัติงานเพือประโยชน์ของเทศบาล (ตังจ่ายจากเงิรายได้ 
50,000 บาท เงินอุดหนุนทัวไป 50,000 บาท)

วันทีพิมพ์ : 19/10/2560  14:07:24 หน้า : 27/35



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการโฆษณา และเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย  กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี สติกเกอร์ 
และอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ 
จานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ ค่าหมึกพิมพ์ 
โปรแกรม และอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับประปาหมู่บ้าน และค่าไฟฟ้าอืนๆ 
ทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
       

งบลงทุน รวม 1,816,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 494,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเต็นท์ จํานวน 90,000 บาท
เพือใช้ในกิจกรรมของเทศบาล จํานวน 3 หลัง ขนาด 4X8 เมตร 
หลังละ 30,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 16 ข้อ 24
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ครุภัณฑ์อืน
จัดซือกรวยจราจร จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือกรวยจราจร ขนาด 70 ซม. จํานวน 10 ชุด 
ชุดละ 650 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 16 ข้อ 25
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
จัดซือป้ายจราจรพร้อมติดตัง จํานวน 200,000 บาท
เพือจัดซือป้ายจราจรพร้อมติดต่ัง จํานวน 20 ป้าย 
ป้ายละ 10,000 บาท ไม่ปรากฎตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
โดยจัดซือตามราคาท้องตลาด ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 16 ข้อ 26
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
จัดซือแผงหยุดตรวจสามเหลียมชนิด 2 ระบบ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผงหยุดตรวจสามเหลียมชนิด 2 ระบบ 
จํานวน 2 ชุด ชุดละ 10,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 1) หน้า 16 ข้อ 27
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
จัดซือแผงเหล็กกันจราจรแบบมีล้อ จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผงเหล็กกันจราจรแบบมีล้อ จํานวน 20 ชุด 
ชุดละ 3,900 บาท ปรากฎในแผน พัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 16 ข้อ 28
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ 
ของเทศบาล เช่น ค่าซ่อมรถ และครุภัณฑ์อืน ๆ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,322,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างท่อระบายนําพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปายอ  
หมู่ที 1

จํานวน 668,000 บาท

เพือก่อสร้างท่อระบายนําพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปายอ หมู่ที 1 ตําบลท่าสาป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
ปริมาณงานท่อคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จํานวน 261 ท่อน พร้อมบ่อพักจํานวน 29 จุด ตามแบบที
เทศบาลกําหนด ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 10 ข้อ 1(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยูพร้อมทางเท้าคสล.
หมู่ที 1 บ้านท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

จํานวน 292,000 บาท

เพือก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยูพร้อมทางเท้าคสล. หมู่ที 1  
บ้านท่าสาป ตําบลท่าสาป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
ปริมาณงานรางระบายนําขนาด 0.30X0.30X0.10 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบทีเทศบาลกําหนด
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 10 ข้อ 2
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที 1 บ้านท่าสาป จํานวน 262,000 บาท
เพือก่อสร้างสะพาน บริเวณท่าแพเก่า หมู่ที 1 บ้านท่าสาป 
ตําบลท่าสาป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ปริมาณงาน
ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร ตามแบบทีเทศบาล
กําหนด ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 10 ข้อ 3
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องนําสาธารณะ บ้านปือเราะ จํานวน 100,000 บาท
เพือปรับปรุงต่อเติมห้องนําสาธารณะ บ้านปือเราะ
หมู่ที 5  บ้านปือเราะ ตําบลท่าสาป อําเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร
ตามแบบทีเทศบาลกําหนด ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 10 ข้อ 1
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งบเงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา
เป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
ในทุกหมู่บ้านและทุกเขตพืนทีตําบลท่าสาป ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 106 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 135,000 บาท
งบลงทุน รวม 135,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 135,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าสาป
หมู่ที 1  ตําบลท่าสาป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จํานวน 135,000 บาท

เพือซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าสาป หมู่ที 1 
ตําบลท่าสาป  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร R6 ระยะทาง 62.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 248.00  ตร.ม. 
ตามแบบทีเทศบาลกําหนด ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564)หน้า 98 ข้อ 4(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,790,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,790,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,790,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปกป้องสถาบันของชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการปกป้องสถาบันของชาติ
และความสามัคคีของคนในชาติ  ปรากฎตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 96 ข้อ 1
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนที จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพืนที จปฐ. ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคม
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนตําบลและกิจกรรมอืนๆ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดแผนพัฒนา
ท้องถิน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ป้าย อาหาร เครืองดืม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 96 ข้อ 1 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
     

โครงการตลาดริมนําท่าแพเก่า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตลาดริมนําท่าแพเก่า
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 5 ข้อ1 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการท่าสาปแต่ก่อน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท่าสาปแต่ก่อน 
เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ทีเกียวข้อง  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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โครงการประกวดบ้านสะอาด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดบ้านสะอาด 
เช่น ค่าของรางวัล ค่าเอกสาร ค่าประกาศนียบัตร 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 76 ข้อ 6 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ระดับหมู่บ้านและระดับตําบล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดบ้านน่าอยู่ระดับหมู่บ้าน
และระดับตําบล เช่น ค่าของรางวัล   ค่าเอกสาร ค่าประกาศนียบัตร 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 76 ข้อ 6 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาขีดความสามารถ ของเยาวชน  กลุ่มแม่บ้าน 
ประชาชน ผู้นํา และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น ค่าเบียเลียง 
ค่าวิทยากร ค่าทีพัก ค่าพาหนะ และอืนๆ ทีเกียวข้องปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 22 ข้อ 12  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) 

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสตรี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสตรี 
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า76 ข้อ4
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลท่าสาป จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลท่าสาป เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และอืนๆ ทีเกียวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า78 ข้อ 15
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการแลกเปลียนเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุด้วยวีถีชีวิตพอเพียง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแลกเปลียนเรียนรู้
สําหรับวัยผู้สูงอายุด้วยวิถีชีวิตพอเพียง  เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวฃ้องฯลฯ 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 98 ข้อ 4
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)  

โครงการวันสตรีสากล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายตามโครงการวันสตรีสากล เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 5 ข้อ 5
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพด้วยมูลสัตว์ จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิต
แก๊สชีวภาพด้วยมูลสัตว์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
และเครือง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในตําบล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพภายในตําบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ฯลฯ  ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 57 ข้อ 5
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการสนับสนุนการทํากิจกรรมของกลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการทํา
กิจกรรมของกลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้าน เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ฯลฯ 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการอนุรักษ์บ้านโบราณเป็นศูนย์เรียนรู้ตําบลท่าสาป จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์บ้าน
โบราณเป็นศูนย์เรียนรู้ตําบลท่าสาป เช่น ค่าจัดนิทัศน์การ 
ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้อง
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 6 ข้อ 1
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดําริ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 5 ข้อ 3
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 630,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ประเภทต่างๆ ทีหน่วยงานต่างๆ จัดขึน  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 83 ข้อ 15 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)   
โครงการแข่งขันกีฬาไตรภาคีตําบลท่าสาป จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาไตรภาคี
ตําบลท่าสาป เช่น จัดซืออุปกรณ์การแข่งขัน ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอืนตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 82 ข้อ 8 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการอบรมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล
สําหรับเด็กและเยาวชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 83 ข้อ 16
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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โครงการอบรมฝึกทักษะกีฬาสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมทักษะกีฬาสําหรับ
เด็ก เยาวชน และประชาชน เพือศึกษาดูงานนอกสถานที 
เพือพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีความรู้ และ
ทักษะทางกีฬาทีถูกต้อง โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทน/สัมนาคุณ วิทยากร ค่าพหนะ  ค่าเบียเลียง 
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีจําเป็น  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 83 ข้อ 12 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล 
ลูกวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ เป็นต้น เพือส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬาออกกําลังกาย  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 2,365,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,345,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,345,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมต่าง ๆ 
เช่นประเพณีสงกรานต์ ประเพณีวันลอยกระทง 
ประเพณีเดือนถือศีลอด ประเพณีสารทเดือนสิบ
ประเพณีวันฮารีรายอฯลฯ  และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 73 ข้อ 5 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
   

โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาสืบสานวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตลาดนัดภูมิปัญญา
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิน เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที 
ค่าจัดทําป้าย ค่าจัดซือของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 73 ข้อ 12
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
    

โครงการตลาดริมนําท่าแพเก่า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตลาดริมนําท่าแพเก่า
เช่น ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าตอบแทนวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 5 ข้อ1
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     
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โครงการตาดีกาสัมพันธ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตาดีกาสัมพันธ์ 
โดยการแข่งกีฬาเชือมความสัมพันธ์ จัดการประกวดแข่งขัน 
นิทรรศการทางศาสนา และคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
ค่าป้ายค่าจัดซืออุปกรณ์การแข่งขัน ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัล ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมการแข่งขัน 
และค่าใช้จ่ายอืนตามความจําเป็นและเหมาะสม 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 66 ข้อ 15 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการส่งเสริมการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการทดสอบ
การอ่านอัลกุรอาน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 72 ข้อ15
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
    

โครงการสามวัฒนธรรมสองฝังคลอง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสามวัฒนธรรมสองฝังคลอง 
เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซือของขวัญ ของรางวัล 
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเช่าเหมาเวทีกลาง เครืองเสียง เต็นท์ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 72 ข้อ 6 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)  
โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และศาสนา แก่เด็กและเยาวชนเพือต้อน
รับเดือนรอมฏอน

จํานวน 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม 
และศาสนา แก่เด็กและเยาวชนเพือต้อนรับเดือนรอมฎอน  
เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 73
ข้อ 13 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการอบรมส่งเสริมกีรออาตีในหมู่บ้าน จํานวน 135,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมกีรออาตี
ในหมู่บ้านสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในตําบลท่าสาป 
สามารถอ่านอัลกุรอานได้อย่างถูกต้อง เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 73 ข้อ 15 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอเมืองยะลา
ตามโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถินในเขตอําเภอเมืองยะลา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 73 ข้อ15 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)  
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,138,200 บาท
งบกลาง รวม 8,138,200 บาท
งบกลาง รวม 8,138,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 126,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดังนี
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของครูผู้ดูแลเด็ก 
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของครูผู้ดูแลเด็ก
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 120,400 บาท เงินอุดหนุนทัวไป 6,000 บาท)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,464,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,440,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพคนพิการ ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วน
ในการป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตตําบลท่าสาป 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 225,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
1)เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 180,000 บาท)
2) ค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 20,000 บาท)
3) เงินทุนการศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพือเป็นค่าธรรมเนียม
การศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 25,000 บาท)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
(ก.บ.ท.)ร้อยละ 2% ของการประมาณการรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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