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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 39,672,000 บาท จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

เทศบาลต าบลทา่สาป

อ าเภอ เมืองยะลา   จงัหวดัยะลา

แผนงานบริหารงานท ั่วไป

งานบริหารท ั่วไป 18,782,270

งบบุคลากร 7,928,980

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,900

เงนิเดือนนายก/รองนายก 695,600

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กค่ณะผูบ้รหิารเทศบาลต าบลทา่สาป ดงัน้ี

เงนิเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้300,000.- บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

395,600.- บาท ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไ่ป

งานบรหิารท ั่วไป)

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 120,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งคณะผูบ้รหิารเทศบาล

ต าบลทา่สาป ดงัน้ี คา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/

รองนายกเทศมนตรี

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิาร

ท ั่วไป)

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 120,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษคณะผูบ้รหิารเทศบาลต าบลทา่สาป 

ดงัน้ีคา่ตอบแทนพเิศษ นายก ทต./รองนายก ทต.

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป)

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิาร

สว่นต าบล
198,800

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ทีป่รกึษา

นายกเทศมนตรีตามอตัราทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป)

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 1,490,500

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่

1.คา่ตอบแทนประธานสภาเทศบาล 

2.คา่ตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล 

3.คา่ตอบแทนสมาชกิสภาเทศบาล 

ต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2558 ถงึ 30 กนัยายน 2559 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้1,010,000.- บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

480,500.- บาท ปรากฎในแผนงานบรหิารท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)
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เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,304,080

เงนิเดือนพนกังาน 3,174,360

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลต าบลทา่สาป

ต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2558 ถงึ 30 กนัยายนน 2559                         

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้2,928,240.- บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

246,120.- บาท ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 127,200

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานเทศบาล ดงัน้ี 

1. เงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว ตามอตัราทีท่างราชการก าหนด

2. เงนิเพิม่ส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) ของพนกังานเทศบาล 

3. เงนิคา่ตอบแทนพเิศษใหแ้กป่ลดัเทศบาล 

4. เงนิเพิม่ตา่งๆ ทีร่าชการก าหนด 

ต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2558 ถงึ 30 กนัยายน 2559 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป)

เงนิประจ าต าแหน่ง 109,200

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้ก ่ปลดัเทศบาล ,หวัหน้าส านกัปลดั 

ต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2558 ถงึ 30 กนัยายน 2559

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิาร

ท ั่วไป)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,543,320

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งรายเดือนใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิและ

พนกังานจา้งท ั่วไปต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2558 ถงึ 30 กนัยายน 2559 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 350,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิและ

พนกังานจา้งท ั่วไปตามอตัราทีท่างราชการก าหนด

ต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2558 ถงึ 30 กนัยายน 2559 (ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

งบด าเนินงาน 6,036,990

ค่าตอบแทน 725,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 430,000
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

เทศบาล เช่น

1. คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกเ่ทศบาล 

เงนิรางวลั (โบนสั) 

2. คา่ตอบแทน อปพร.ทีป่ฏบตังิานตามกฎหมายก าหนด

3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการสอบตา่งๆ เช่น สอบคดัเลือก 

เปลี่ยนสายงาน เป็นตน้

4. และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้130,000.- บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหุนท ั่วไป  

300,000.- บาท ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป)

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 50,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่

พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไ่ป งานบรหิารท ั่วไป)

คา่เช่าบา้น 200,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาล

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้100,000.- บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

100,000.- บาท ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป)

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 45,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังานเทศบาล

และใหแ้กผู่ม้ีสทิธติามระเบียบทีท่างราชการก าหนด (ต ัง้จา่ย

จากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

ค่าใช้สอย 3,014,990

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 1,891,990

1. คา่ธรรมเนียมและลงทะเบียนในการฝึกอบรมใหแ้กพ่นกังานเทศบาล 

พนกังานจา้ง คณะผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาและพนกังานจา้ง

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้200,000.- บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

100,000.- บาท ปรากฎในแผนงานบรหิารท ั่วไปงานบรหิารท ั่วไป)

2. คา่จา้งเหมาบรกิารของ ทต.ทา่สาป เช่น คา่จดัท าวารสาร 

แผน่พบัตา่ง ๆ คา่เย็บหนงัสือเขา้ปกหนงัสือ และขอ้บงัคบัตา่ง ๆ 

เอกสารอืน่ ๆ คา่ถา่ยเอกสารและถา่ยแบบแปลน คา่เช่าทรพัย์สนิ 

คา่จา้งเหมาบรกิาร เช่นคา่จา้งเหมาแบกหามสมัภาระ คา่บรกิาร

ก าจดัปลวก คา่ลา้งฟิลม์ คา่จา้งเขียนป้าย คา่จา้งเหมาเดนิสายไฟฟ้า 

ตดิต ัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าตา่ง ๆ คา่จา้งท าของ คา่จา้งเหมาคนงานท ั่วไป 

คา่อยู่เวรยามรกัษาความปลอดภยั คา่เช่าทรพัย์สนิ คา่ซกัฟอก 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดีตามค าพพิากษา คา่โฆษณาและเผยแพร่

คา่จา้งเหมาถางป่าและตดัหญ้า คา่ตดิต ัง้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง

ผา่นดาวเทียม การตดิต ัง้โทรศพัท์ คา่จา้งเหมาท าความสะอาดตดิต ัง้

อุปกรณไฟฟ้าเพิม่เตมิ คา่ตดิต ัง้ระบบคอมพวิเตอร์(ระบบLand)

จา้งเหมาออกแบบตา่ง ๆ และอืน่ๆ ทีม่ีความจ าเป็น ฯลฯ

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้400,000.- บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

891,990 บาท ปรากฎในแผนงานบรหิารท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป

3. คา่ตกัสิง่ปฏกิูล คา่ก าจ่ดัขยะมูลฝอย และอืน่ ๆ ฯลฯ 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้100,000.- บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

200,000.- บาท ปรากฎในแผนงานบรหิารท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)
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รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 340,000

เพือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ย ดงัน้ี

1. คา่รบัรองในการตอ้นรบับุคคลหรือคณะบุคคล เพือ่จา่ยเป็น 

คา่อาหาร คา่เครื่องดืม่ คา่ของขวญัคา่พมิพ์เอกสารคา่ใช้จา่ย

ทีเ่กีย่วเนื่องในการเล้ียงรบัรองรวมท ัง้คา่บรกิารและคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ 

ซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ยทีเ่กีย่วกบัการรบัรองในการตอ้นรบับุคคล หรือ

คณะบุคคล ทีไ่ปนิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยีย่มชมงานหรือ

ทศันศกึษาดูงาน และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่รว่มตอ้นรบับุคคล

หรือคณะบุคคล ฯลฯ (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

2. คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการ เช่น คา่อาหาร เครื่องดืม่ตา่ง ๆ เครื่องใช้ใน

การเล้ียงรบัรองและคา่บรกิารอืน่ ๆ ซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ยทีเ่กีย่วกบั

การเล้ียงรบัรองในการประชุม รวมถงึผูเ้ขา้รว่มประชุมอืน่ ๆ 

และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่เขา้รว่มประชุม (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

3. คา่ใช้จา่ยงานรฐัพธีิ ราชพธีิ และรบัเสด็จ เช่น คา่อาหาร 

คา่เครื่องดืม่ คา่วสัดุ อุปกรณ์ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่พระบรมฉายา

ลกัษณ์ การตดิต ัง้พระบรมฉายาลกัษณ์ ในวนัส าคญัตา่งๆ(ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 76

4. คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม ประชุม สมัมนาและทศันศกึษาดูงาน 

คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และ

พนกังานจา้ง พรอ้มศกึษาดูงานนอกพ้ืนที ่เช่น คา่วทิยากร คา่พาหนะ 

คา่อาหารและเครื่องดืม่ คา่เบี้ยเล้ียง คา่วสัดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในโครงการตามความจ าเป็น (ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 62

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ของขวญั ของรางวลั หรือเงนิรางวลั 5,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ของขวญั ของรางวลั หรือเงนิรางวลัในการจดักจิกรรม

ตา่งๆ ทีม่ีความจ าเป็นตามความเหมาะสม (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏ

ในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)
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คา่ใช้จา่ยจดังานวนัทอ้งถิน่ไทย 55,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการวนัทอ้งถิน่ไทย เช่น คา่เบี้ยเล้ียง 

คา่อาหาร คา่เดนิทาง และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น (ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป ปรากฎในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 70)

คา่ใช้จา่ยในการจดัการเลือกต ัง้ 100,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเลือกต ัง้ท ั่วไป หรือเลือกต ัง้ซ่อมสมาชกิ

สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี. เช่นคา่ตอบแทน คา่อาหาร 

คา่วสัดุสิง่พมิพ์ คา่ประชาสมัพนัธ์การเลือกต ัง้ คา่เวทีปราศรยั ฯลฯ 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 69

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 400,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยส าหรบัเป็นคา่เบี้ยเล้ียง  คา่พาหนะ คา่เช่าทีพ่กั 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรม

สมัมนาของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล 

พนกังานจา้งและผูม้ีสทิธเิบกิจา่ยอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ดนิทาง

ไปราชการ(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้200,000.- บาท ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอุดหนุนท ั่วไป 200,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน

ท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

คา่พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเขา้ดอกไมแ้ละพวงมาลา 3,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้ส าหรบัพธีิการ

วนัส าคญัตา่งๆ ตามวาระและโอกาสทีจ่ าเป็น และมีความส าคญั 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป)

โครงการพบปะยามเช้า 20,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช่จา่ยตามโครงการพบปะยามเช้า เช่น คา่อาหาร

 คา่เครื่องดืม่ คา่เอกสาร และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 86

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 200,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิของเทศบาล เช่น 

รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ เครื่องคอมพวิเตอร์ เครื่องขยายเสียง 

เครื่องถา่ยเอกสาร เครื่องปรบัอากาศ เครื่องอดัส าเนา และครุภณัฑอ์ืน่ๆ

ของเทศบาล (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้100,000.- บาท ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอุดหนุนท ั่วไป 200,000.- บาท ปรากฎในแผนงานบรหิารงาน

ท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

ค่าวสัดุ 615,000

วสัดุส านกังาน 140,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดนิสอ 

น ้าดืม่ ตรายาง และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี (ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได ้50,000.- บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

80,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

วสัดุงานบา้นงานครวั 20,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือสิง่ของเครื่องใช้ ตา่งๆ  เช่น แปรง ไมก้วาด สบู ่

ผงซกัฟอก และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี (ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป)
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วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 20,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์อะไหลต่า่ง ๆ ส าหรบัครุภณัฑ์

ของเทศบาล เช่น ยางนอก ยางใน หวัเทียน แบตเตอร์รี และอืน่ๆ 

ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น 350,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่นส าหรบัครุภณัฑต์า่งๆ 

ของเทศบาล เช่น น ้ามนัดีเซล น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครื่อง 

น ้ามนัจาระบี และอืน่ ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้100,000.- บาท ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอุดหนุนท ั่วไป 250,000.- บาท ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุทีใ่ช้ในการโฆษณา และเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์ 

เช่น แผน่ป้าย  กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก่นัและสี สตกิเกอร์ ฟิล์ม และ

อืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

วสัดุเครื่องแตง่กาย 10,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือชุดกีฬาสว่นกลาง ชุด อปพร. ชุดกูภ้ยั และอืน่ๆ 

เพือ่ใช้ในกจิกรรมของเทศบาล (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานท ั่วไป)

วสัดุคอมพวิเตอร์ 50,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผน่ซีดี จานบนัทกึขอ้มูล 

ตลบัผงหมกึส าหรบัเครื่องพมิพ์ คา่หมกึพมิพ์ โปรแกรม และอืน่ๆ 

ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

ค่าสาธารณูปโภค 1,682,000

คา่ไฟฟ้า 1,500,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัทีท่ าการเทศบาล ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

ประปาหมูบ่า้น และคา่ไฟฟ้าอืน่ๆ ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของเทศบาล 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้491,200.-บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

1,008,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป)

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 2,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปา ฯลฯ (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏใน

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

คา่บรกิารโทรศพัท์ 150,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ส าหรบัทีท่ าการเทศบาล ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

และคา่บรกิารอนิเตอร์เน็ต (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้50,000.- บาท 

ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 100,000.- บาท ปรากฏใน

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

คา่บรกิารไปรษณีย์ 10,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ คา่โทรเลข คา่ธนาณตั ิคา่ซ้ือดวงตราไปรษณียา

กร คา่เช่าตูไ้ปรษณีย์ ฯลฯ (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 20,000
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เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรภาพ  หรือโทรสาร คา่เทเล็กซ์ คา่วทิยุตดิตามตวั คา่

วทิยุสือ่สาร คา่สือ่สารผา่นดาวเทียม คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการใช้ระบบ

อนิเตอร์เน็ต และคา่สือ่สารอืน่ๆ รวมถงึคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ช้บรกิาร

ดงักลา่ว และคา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช้บรกิาร (ต ัง้จา่ยจากเงนิ

รายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

งบลงทุน 4,756,300

ค่าครุภณัฑ์ 2,256,300

ครุภณัฑส์ านกังาน

คา่จดัซ้ือเกา้อี้พนกังานเทศบาล 2,700

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเกา้อี้พนกังานเทศบาล จ านวน 2 ตวั 

ตวัละ 1,350.- บาท (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏใน

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป) (ไมป่รากฏใน

บญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์โดยขออนุมตัจิดัซ้ือตามราคาตลาด)

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 64

คา่จดัซ้ือเครื่องปรบัอากาศ 70,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครื่องปรบัอากาศส านกังานเทศบาลต าบลทา่สาป 

พรอ้มตดิต ัง้ ขนิดแขวน ขนาดไมน้่อยกวา่ 25,000 บีทียู จ านวน 

2 เครื่อง เครื่องละ 35,000.- บาท  จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

เนื่องจากไมม่ีในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

ปรากฏในแผนพฒันาสามปีเพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้า 2

คา่จดัซ้ือโตะ๊ท างานระดบั 3-6 9,300

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ท างานของพนกังานเทศบาล ระดบั 3-6  

จ านวน 2 ตวั ตวัละ 4,650.- บาท  (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป) (ไมป่รากฏ

ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์โดยขออนุมตัจิดัซ้ือตามราคาตลาด)

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 64

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่

จดัซ้ือรถขยะ 2,000,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาดความจุไมน้่อยกวา่          

6ลบ.ม. เครื่องยนต์ขนาดไมน้่อยกวา่ 150 แรงมา้ จ านวน 1 คนั 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไ่ป) ปรากฎในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 65

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

จดัซ้ือล าโพงเอนกประสงค์ 10,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือล าโพงเอนกประสงค์ จ านวน 1 ชุด 

ขนาดไมน้่อยกวา่ 15 นิ้ว พรอ้มไมค์ลอย ก าลงัขบั 350 วตัต์ 

มีช่อง AUX INPUT  มีช่องเสียบไมค์ พรอ้มปุ่ มปรบั MIC VOL 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป) (ไมป่รากฏในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์โดยขอ

อนุมตัจิดัซ้ือตามราคาตลาด)ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 68

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั

จดัซ้ือหมอ้ตม้น ้ารอ้น 14,000
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เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือหมอ้ตม้น ้ารอ้นขนาดไมน้่อยกวา่ 25 เซนตเิมตร 

จ านวน 1 ใบ (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป) (ไมป่รากฏในบญัชีมาตรฐาน

ครุภณัฑ ์โดยขออนุมตัจิดัซ้ือตามราคาตลาด)ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี 

หน้า 67

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

จดัซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร์ 46,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง 

เครื่องละ 23,000.- บาท    ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี

- มีหน่วยประมาลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่  4 แกนหลกั (4 Core) 

หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐาน

ไมน้่อยกวา่ 3.0 GHz จ านวน 1 หน่วย

- มีหน่วยประมาลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจ าขนาดไมน้่อยกวา่        

 6 MP ส าหรบัแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache 

Memory 

- มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกวา่ มีขนาดไมน้่อย

กวา่ 4 GB

- มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา่มี

ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 1TB  ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่

น้อยกวา่ 1 TB จ านวน 1 หน่วย

- มี DVD – RW หรือดีกวา่ จ านวน  1 หน่วย

- จอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมน้่อยกวา่  600:1 และ       

มีขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิ้ว จ านวน  1 หน่วย  (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป) ไมป่รากฎในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑโ์ดยขออนุมตัิ

จดัซ้ือตามราคาตลาด)ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 66

จดัซ้ือเครื่องพมิพ์เอกสาร 4,300

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครื่องพมิพ์เอกสาร จ านวน  1 เครื่อง ซึง่มี

รายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี                   

- มีความละเอียดในการพมิพ์ขาวด าไมน้่อยกวา่  1,200x1,200 dpi

- มีความละเอียดในการพมิพ์สีไมน้่อยกวา่ 4,800x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าไมน้่อยกวา่ 30 หน้าตอ่นาที หรือ 15

 ภาพตอ่นาที

- มีความเร็วในการพมิพ์รา่งสีไมน้่อยกวา่ 20 หน้าตอ่นาที หรือ 10 ภาพ

ตอ่นาที

- สามารถใช้ไดก้บั A4,Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่

กระดาษไดไ้มน้่อยกวา่  100 แผน่ (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏ

ในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป) ไมป่รากฎในบญัชี

มาตรฐานครุภณัฑ ์โดยขออนุมมตัจิดัซ้ือตามราคาตลาด ปรากฏใน

แผนพฒันา 3 ปี หน้า 67

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 100,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑต์า่งๆ ของเทศบาล 

(รายจา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป)

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 2,500,000

คา่ซ้ือหรือแลกเปลี่ยนทีด่นิ

จดัซ้ือทีด่นิ 2,500,000
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เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือทีด่นิส าหรบัจดัท าตลาดของเทศบาล ทีด่นิไมน้่อยกวา่

 1 ไร ่

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งาน

บรหิารท ั่วไป) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 27

งบรายจ่ายอืน่ 60,000

รายจ่ายอืน่ 60,000

รายจา่ยอืน่ 60,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งทีป่รกึษา เช่น 

1. คา่จา้งองค์กรหรือสถาบนัทีเ่ป็นกลางส าหรบัส ารวจความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร 

2. คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา วจิยั ประเมนิผลหรือพฒันาระบบตา่ง ๆ 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งาน

บรหิารท ั่วไป)

งานบริหารงานคลงั 3,173,640

งบบุคลากร 2,115,640

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,115,640

เงนิเดือนพนกังาน 1,287,960

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานเทศบาล ต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 

2558 ถงึ 30 กนัยายน 2559 (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏใน

แผนงานบรหิารท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 100,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานเทศบาล ดงัน้ี

1. เงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานเทศบาลตามอตัราที่

ทางราชการก าหนด

2. เงนิเพิม่ส าหรบัคุณวุฒใิหแ้กพ่นกังานเทศบาล ตามอตัรา

ทีท่างราชการก าหนด

3. เงนิเพิม่ส าหรบัการสูร้บ (พสร.) ของพนกังานเทศบาล ตามทีไ่ดร้บั

การอนุมตัจิากทางราชการ

4. และเงนิเพิม่ตา่งๆ 

ต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2558 ถงึ 30 กนัยายน 2559 (ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้กผู่อ้ านวยการกองคลงั ในอตัรา

เดือนละ 3,500.-บาท ต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2558 ถงึ 30 กนัยายน 

2559 (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารงานคลงั)

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 221,760

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งประจ าใหแ้กลู่กจา้งประจ า ต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 

2558 ถงึ 30 กนัยายน 2559(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏใน

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)
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คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 391,920

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งรายเดือนใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิและ

พนกังานจา้งท ั่วไป ต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2558 ถงึ 30 กนัยายน 2559 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารงานคลงั)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 72,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิและพนกังาน

จา้งท ั่วไป ต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2558 ถงึ 30 กนัยายน 2559 (ต ัง้จา่ย

จากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานท ั่วไป

 งานบรหิารงานคลงั)

งบด าเนินงาน 1,058,000

ค่าตอบแทน 460,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 190,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก ่อปท. 

ดงัน้ี

1. คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกเ่ทศบาล 

เช่น เงนิคา่ตอบแทนพเิศษใหแ้กพ่นกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า

และพนกังานจา้ง ช่วยปฏบิตังิานเทศบาล เงนิรางวลั (โบนสั) ฯลฯ

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง คณะกรรมการ

ตรวจการจา้งและผูค้วบคุมงานกอ่สรา้ง ฯลฯ

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารงานคลงั)

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 50,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ใหแ้ก ่พนกังาน

เทศบาลและพนกังานจา้ง

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งาน

บรหิารงานคลงั)

คา่เช่าบา้น 150,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เช่าบา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาล

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารงานคลงั)

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 20,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังานเทศบาลและ

ลูกจา้งประจ า (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

 งานบรหิารงานคลงั)

เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 50,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาลใหแ้กพ่นกังานเทศบาลและ

ลูกจา้งประจ า

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งาน

บรหิารงานคลงั)

ค่าใช้สอย 398,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 178,000
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ย ดงัน้ี

1. คา่ธรรมเนียมและลงทะเบียนในการฝึกอบรม ใหแ้ก่

พนกังานเทศบาล พนกังานจา้ง

2. คา่จา้งเหมาบรกิารของ เช่น คา่จดัท าวารสาร แผน่ผบัตา่ง ๆ 

คา่เย็บหนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ และขอ้บงัคบัตา่ง ๆ เอกสารอืน่ 

คา่ถา่ยเอกสาร คา่จา้งเหมาบรกิาร เช่น คา่จา้งเหมาแบกหามสมัภาระ 

คา่ลา้งฟิลม์ คา่จดัสถานที ่คา่จา้งท าของ คา่จา้งเหมาคนงานท ั่วไป

และอืน่ ๆ ทีม่ีความจ าเป็น ฯลฯ (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏใน

แผนงานบรหิารงานท ั่วไปงานบรหิารงานคลงั)

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ 120,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ เช่น คา่เบี้ยเล้ียง 

คา่พาหนะ คา่เช่าทีพ่กั และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ในการเดนิทาง

ไปราชการหรืออบรมสมัมนา ของพนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า

และพนกังานจา้ง (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 100,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิ เทศบาล เช่น 

ครุภณัฑ ์และวสัดุตา่ง ๆ ฯลฯ (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

ค่าวสัดุ 200,000

วสัดุส านกังาน 100,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือสิง่ของเครื่องใช้ตา่ง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา

ดนิสอ ฯลฯ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

วสัดุคอมพวิเตอร์ 100,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผน่ดสิก์ จานบนัทกึขอ้มูล

 ตลบัผงหมกึส าหรบัเครื่องพมิพ์ คา่หมกึพมิพ์ โปรแกรมและอืน่ ๆ 

ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 130,000

งบด าเนินงาน 130,000

ค่าใช้สอย 110,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยในการจดัท าโครงการเพือ่รณรงค์ป้องกนัการลดอุบตัเิหตุในช่วง

เทศกาล
10,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกนัการลดอุบตัเิหตุ

บนทอ้งถนนในช่วงเทศกาล เช่น คา่เอกสารเผยแพร ่

คา่จดัท าป้าย คา่วทิยากร คา่อาหารและเครื่องดืม่ และอืน่ๆ 

ทีจ่ าเป็น(ต ัง้จา่ยจารกเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฎในแผนงาน

การรกัษาความสงบภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

และระงบัอคัคีภยั) ปรากฎในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 58

คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมเพือ่พฒันาประสทิธภิาย อปพร. 50,000
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมอาสาสมคัร อปพร. 

เช่น คา่เอกสาร คา่วทิยากร คา่อาหารและเครื่องดืม่ ฯลฯ 

ทีม่ีความจ าเป็น (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฎใน

แผนงานการรษัาความสงบภายใน งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั) ปรากฎในแผนพฒันา 3 ปี 

หน้า 58

คา่ใช้จา่ยป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 50,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตา่ง ๆ 

เช่น ปญัหาภยัแลง้ ปญัหาน ้าทว่ม ฯลฯ (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

ปรากฎในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั) ปรากฎในแผนพฒันา 3 ปี 

หน้า 58

ค่าวสัดุ 20,000

วสัดุเครื่องดบัเพลงิ 20,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุดบัเพลงิ เช่น ผงเคมีดบัเพลงิ ทีด่บัเพลงิ ฯลฯ

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฎในแผนงานการรกัษาความสงบ

ภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั)

แผนงานการศกึษา

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 2,037,850

งบบุคลากร 912,200

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 912,200

เงนิเดือนพนกังาน 603,200

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานเทศบาล ต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2558

 ถงึ 30 กนัยายน 2559 (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน

การศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้กผู่อ้ านวยการกองการศกึษา 

ในอตัราเดือนละ 3,500.- บาทต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2558 ถงึ 

30 กนัยายน 2559 (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 231,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังาน

จา้งท ั่วไป ต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2558 ถงึ 30 กนัยายน 2559 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 36,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิและ

พนกังานจา้งท ั่วไป ต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2558 ถงึ 30 กนัยายน 2559  

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา)

งบด าเนินงาน 1,022,000

ค่าตอบแทน 111,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 60,000
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกเ่ทศบาล เช่น

 เงนิคา่ตอบแทนพเิศษใหแ้กพ่นกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง ช่วย

ปฏบิตังิานเทศบาล เงนิรางวลั (โบนสั) ฯลฯ (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

30,000.- บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 30,000.- บาท ปรากฏใน

แผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 15,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังาน

เทศบาลและพนกังานจา้ง (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน

การศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

คา่เช่าบา้น 36,000

เพือ่เป็นคา่เช่าบา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาล (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏ

ในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

ค่าใช้สอย 820,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 430,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ย เช่น

1. คา่ธรรมเนียมและลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนกังานเทศบาล 

พนกังานจา้ง 

2. คา่จา้งเหมาบรกิารของ เช่น การท าวารสาร แผน่พบัตา่งๆ 

คา่เย็บหนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ และขอ้บงัคบัตา่งๆ เอกสารอืน่ 

คา่ถา่ยเอกสาร คา่จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่จดัท าปฏทินิ 

คา่จา้งเหมาแบกหามสมัภาระ คา่ลา้งอดัรูป คา่จดัสถานที ่

คา่จา้งเหมาเดนิสายไฟฟ้า ตดิต ัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า คา่ตดิต ัง้

อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง การตดิต ัง้โทรศพัท์ คา่จา้งท าของ 

คา่จา้งเหมาคนงานท ั่วไป และอืน่ๆ ทีม่ีความจ าเป็น 

3. คา่ใช้จา่ยส าหรบัทีอ่า่นหนงัสือพมิพ์ประจ าหมูบ่า้น 

หนงัสือพมิพ์ประจ าส านกังานเทศบาล และอืน่ๆ 

ทีม่ีความจ าเป็น (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏใน

แผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)
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รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 60,000

เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซรึง่บรกิาร จ านวน 2 รายการ ดงัน้ี

1. คา่รบัรองในการตอ้นรบับุคคลหรือคณะบุคคล ต ัง้ไว ้10,000.- บาท 

เพือ่จา่ยเป็น คา่อาหาร คา่เครื่องดืม่ คา่ของขวญัคา่พมิพ์เอกสาร

คา่ใช้จา่ยทีเ่กีย่วเนื่องในการเล้ียงรบัรองรวมท ัง้คา่บรกิารและ

คา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ยทีเ่กีย่วกบัการรบัรองในการ

ตอ้นรบับุคคล หรือคณะบุคคล ทีไ่ปนิเทศงาน ตรวจงานหรือ

เยีย่มชมงานหรือทศันศกึษาดูงาน และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง

ซึง่รว่มตอ้นรบับุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

2. คา่ใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬาไตรภาคีต าบลทา่สาป  

ต ัง้ไว ้50,000.- บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการจดัการ

แขง่ขนักีฬาไตรภาคีต าบลทา่สาป เช่น จดัซ้ืออุปกรณ์การแขง่ขนั 

คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ เงนิรางวลั 

คา่อาหารและเครื่องดืม่ คา่วสัดุอุปกรณ์ในการเตรียมการแขง่ขนั 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ตามความจ าเป็นและเหมาะสม (ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี 

หน้า 54

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 60,000

เพือ่นจา่ยเป็นคา่เบี้ยเล้ียง คา่พาหนะ คา่เช่าทีพ่กั และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วเนื่องในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนา 

ของพนกังานเทศบาล พนกังานจา้ง และผูม้ีสทิธเิบกิจา่ยอืน่ๆ 

ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ดนิทางไปราชการ (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม ประชุม สมัมนา และทศันศกึษาดูงาน 250,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการศกึษาดูงานเพือ่เสรมิสรา้ง

สงัคมสนัตสิุข พรอ้มศกึษาดูงานนอกสถานทีส่ าหรบับุคลากร

ทางการศกึษา คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา หวัหน้าสว่นราชการ

ในพ้ืนทีต่ าบลทา่สาป หน่วยงาน และกลุ่มตา่งๆ  เช่น คา่ตอบแทน/

สมนาคุณวทิยากร คา่พาหนะ คา่เบี้ยเล้ียง คา่อาหารและเครื่องดืม่ คา่วสัดุ

 อุปกรณ์และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจดักจิกรรมใหแ้กเ่ด็ก และ

เยาวชน ต าบลทา่สาป (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงาน

การศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา) ปรากฏในแผนพฒันา 3 

ปี หน้า 50

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 60,000
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คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 20,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิเทศบาล ครุภณัฑ ์และ

วสัดุตา่งๆ ฯลฯ (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา งาน

บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

ค่าวสัดุ 90,000

วสัดุส านกังาน 30,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือสิง่ของเครื่องใช้ตา่งๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 

ดนิสอ ฯลฯ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

วสัดุงานบา้นงานครวั 20,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือสิง่ของเครื่องใช้ตา่งๆ เช่น แปรง  ไมก้วาด  สบู ่ 

ผงซกัฟอก ช้อน สอ้ม ตะกรา้ แกว้น ้า ขนัน ้า แปรงสีฟนั ไมถู้พ้ืน 

น ้ายาขดัหอ้งน ้า และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

ส าหรบัใช้ในส านกังาน และศูนย์พฒันาเด็กเล็กนูรุลฮูดา 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

วสัดุคอมพวิเตอร์ 40,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผน่ซีดี จานบนัทกึขอ้มูล 

ตลบัหมกึส าหรบัเครื่องพมิพ์ คา่หมกึพมิพ์ โปรแกรม และอืน่ๆ ทีเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา)

ค่าสาธารณูปโภค 1,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 1,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์  คา่โทรเลข คา่ธนาณตั ิคา่ซ้ือดวงตราไปรษณี

ยากร คา่เช่าตูไ้ปรษณีย์ ฯลฯ (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน

การศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

งบลงทุน 103,650

ค่าครุภณัฑ์ 103,650

ครุภณัฑส์ านกังาน

คา่จดัซ้ือเกา้อี้พนกังานเทศบาล 2,700

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเกา้อี้ของพนกังานเทศบาล จ านวน 2 ตวั 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา   

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา) (ไมป่รากฏใน

บญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์โดยขออนุมตัจิดัซ้ือตามราคาตลาด) 

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 64

คา่จดัซ้ือช ัน้วางเอกสาร 5,500

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือช ัน้วางเอกสาร แบบ 4 ช ัน้ ขนาดความสูง

ไมน้่อยกวา่ 1.5 เมตร (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏใน

แผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา) (ไมป่รากฏ

ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์โดยขออนุมตัจิดัซ้ือตามราคาตลาด) 

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 64

คา่จดัซ้ือชุดโตะ๊ทานขา้ว พรอ้มเกา้อี้ 15,600
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เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ทานขา้ว และเกา้อี้ ส าหรบัใหเ้ด็กนกัเรียน

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กนูรุลฮูดา ไดท้านอาหาร  จ านวน 4 ชุด

ราคาชุดละ 3,900.-  บาท  (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

ไมป่รากฏในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์โดยขออนุมตัจิดัซ้ือ

ตามราคาตลาด) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 68

คา่จดัซ้ือโตะ๊ พนกังานเทศบาล ระดบั 1-2 7,400

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ของพนกังานเทศบาล ระดบั 1-2 

จ านวน 2 ตวั (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงาน

การศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา) (ไมป่รากฏใน

บญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์โดยขออนุมตัจิดัซ้ือตามราคาตลาด) 

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 64

จดัซ้ือโตะ๊คอมพวิเตอร์ 1,050

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊คอมพวิเตอร์ส าหรบัพนกังานเทศบาล 

จ านวน 1 ตวั (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงาน

การศกึษา  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา) (ไมป่รากฏใน

บญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์โดยขออนุมตัจิดัซ้ือตามราคาตลาด) 

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 64

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

คา่จดัซ้ือเครื่องเลน่ดีวีดี 7,980

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครื่องเลน่ดีวีดี โดยสามารถเลน่แผน่ DVD 

SVCD VCD CD และ MP3 ได ้ มีช่องเสียบ USB และ

ช่องตอ่ HPMI จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,990.-  บาท  

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา) (ไมป่รากฏใน

บญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์โดยขออนุมตัจิดัซ้ือตามราคาตลาด) 

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 68

คา่จดัซ้ือชุดเครื่องเสียงแบบพกพา 3,990

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือชุดเครื่องเสียงแบบพกพา โดยมีก าลงัขบัไมน้่อยกวา่

 35 วตัต์ มีช่องเอาต์พุต AUDIO ตอ่เครื่องขยายเสียงได ้มี 2 ความถี ่ 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษางานบรหิาร

ท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา) (ไมป่รากฏในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑโ์ดยขอ

อนุมตัจิดัซ้ือตามราคาตลาด)                                    ปรากฏใน

แผนพฒันา 3 ปี หน้า 68

คา่จดัซ้ือล าโพงเอนกประสงค์ 10,000
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือชุดล าโพงอเนกประสงค์ ขนาดไมน้่อยกวา่ 15 นิ้ว 

พรอ้มไมค์ลอย ก าลงัขบั 350 วตัต์ มีช่อง AUX INPUT  

มีช่องเสียบไมค์ พรอ้มปุ่ มปรบั MIC VOL  (ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา) (ไมป่รากฏในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์

โดยขออนุมตัจิดัซ้ือตามราคาตลาด) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี 
พดัลมตดิฝาผนงั 1,050

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือพดัลมตดิผนงั ขนาดไมน้่อยกวา่ 18 นิ้ว             

จ านวน 1 เครื่อง  (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงาน

การศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา) (ไมป่รากฏในบญัชี

มาตรฐานครุภณัฑโ์ดยขออนุมตัจิดัซ้ือตามราคาตลาด)  

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 68

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่
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คา่จดัซ้ือเครื่องโทรทศัน์ 17,980
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโทรทศัน์ระบบดจิติอล LED  หน้าจอขนาด

ไมน้่อยกวา่ 32 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 8,990.-  บาท 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา) (ไมป่รากฏในบญัชีมาตรฐาน

ครุภณัฑ ์ปรากฎในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 68

 โดยขออนุมตัจิดัซ้ือตามราคาตลาด) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 68
ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

คา่จดัซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร์ 23,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร์ หน้าจอขนาดไมน้่อยกวา่ 

18.5 นิ้ว หน่วยความจ าไมน้่อยกวา่ 512 MB หน่วยความจ าหลกั 

(Ram) ไมน้่อยกวา่ 4 GB หน่วยความจ าจดัเก็บขอ้มูล (Hard disk) 

ไมน้่อยกวา่ 1 TB  (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏใน

แผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา) 

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 64

คา่จดัซ้ือเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึ 4,300

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึ จ านวน 1 เครื่อง  

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี 

หน้า 64

คา่จดัซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า 3,100

เพือ่จา่ยเป็นคา่เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA(ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 64

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 5,779,240

งบด าเนินงาน 3,201,240

ค่าใช้สอย 1,854,200

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยโครงการเปิดโลกทศัน์การเรียนรูสู้ก่ารสรา้งสงัคมสนัตสิุข 400,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเป็นคา่ตอบแทน/สมนาคุณวทิยากร คา่พาหนะ 

คา่เบี้ยเล้ียง คา่อาหารและเครื่องดืม่ คา่วสัดุ อุปกรณ์และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆที่

เกีย่วขอ้ง โดยจดักจิกรรมใหแ้กเ่ด็ก และเยาวชน ต าบลทา่สาป 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดบั

กอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 30

คา่ใช้จา่ยโครงการพฒันาทกัษะทางวชิาการภาคฤดูรอ้น 50,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ป้ายโครงการ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหารและ

เครื่องดืม่ คา่วสัดุอุปกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา 

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี 

หน้า 39

คา่ใช้จา่ยโครงการสง่เสรมิความรูด้า้นภาษา (ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และ

ภาษามลายูกลาง)
200,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูส้อน คา่วสัดุ อุปกรณ์และ

คา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ โดยจดักจิกรรมใหแ้กเ่ด็ก และเยาวชน ต าบลทา่สาป 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา 

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี 

หน้า 30
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คา่ใช้จา่ยโครงการหนูน้อยในโลกกวา้งสรา้งสายใยในครอบครวั 50,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการน าเด็กนกัเรียนในศูนย์พฒันา

เด็กเล็กนูรุลฮูดา ไปทศันศกึษาแหลง่เรียนรู ้ โดยจา่ยเป็นคา่ป้าย

คา่อาหารและเครื่องดืม่ คา่พาหนะ คา่วสัดุ อุปกรณ์ และ

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ   (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏใน

แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา) 

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 32

คา่ใช้จา่ยโครงการอบรม คุณธรรม จรยิธรรม และศาสนา แกเ่ด็กและ

เยาวชนเพือ่ตอ้นรบัเดือนรอมฏอน
130,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมส าหรบัเด็กและเยาวชน 

เช่น คา่ป้าย คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหารและเครื่องดืม่ คา่วสัดุ 

อุปกรณ์ตา่งๆ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น  (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

 ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา) 

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 43

คา่ใช้จา่ยโครงการอบรมจุดประกายฝนัเพือ่วนัส าเร็จ 100,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัสถานที ่คา่ของขวญั ของรางวลั คา่อาหาร

กลางวนัและเครื่องดืม่ คา่ป้ายโครงการ  คา่ตอบแทนวทิยากรและ

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น โดยจดักจิกรรมใหแ้กเ่ด็ก และเยาวชน ต าบลทา่

สาป ใหม้ีขวญัก าลงัใจในการเรียน (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏ

ในแผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา) ปรากฏ

ในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 32

คา่ใช้จา่ยโครงการอบรมสง่เสรมิการอา่นอลักุรอานตามหลกัการอา่นแบบกี

รออาตี
135,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเพิม่ศกัยภาพศูนย์การศกึษาอสิลาม

ประจ ามสัยดิ (ตาดีกา) ในต าบลทา่สาป เช่น ฝึกอบรมบุคลากรผูส้อน 

ในการสง่เสรมิการศกึษา การศกึษาดูงานนอกสถานที ่

การจดัหาอาหารกลางวนั เป็นตน้ (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา) 

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 29

คา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมสง่เสรมิสนบัสนุนด าเนินงานของศูนย์พฒันาเด็ก

เล็ก
70,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในกจิกรรมพฒันานกัเรียน และครูผูดู้แลเด็ก/

ผูดู้แลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เช่น ปฐมนิเทศผูป้กครองนกัเรียน 

โครงการสง่เสรมิพฒันาการเด็ก ฯลฯ และกจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่ป็น

การพฒันาการเรียนการสอนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  โดยจา่ยเป็น

คา่อาหารและเครื่องดืม่ คา่พาหนะ คา่วสัดุ อุปกรณ์ และ

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏใน

แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา) 

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 29

คา่ใช้จา่ยในการจดัโครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 150,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ป้าย คา่จดัซ้ือของขวญั ของรางวลั คา่อาหารและ

เครื่องดืม่ คา่เช่าเหมาเวทีกลาง เตน้ท์ และเครื่องเสียง และ

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการจดักจิกรรวนัเด็ก (ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา 

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา) 

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 29

คา่ใช้จา่ยเพือ่เสรมิสรา้งประสทิธภิาพและศกัยภาพการด าเนินการของศูนย์

การศกึษาอสิลามประจ ามสัยดิ (ตาดีกา) ต าบลทา่สาป
300,000
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จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเพิม่ศกัยภาพศูนย์การศกึษาอสิลาม

ประจ ามสัยดิ (ตาดีกา) ในต าบลทา่สาป เช่น ฝึกอบรมบุคลากรผูส้อน 

ในการสง่เสรมิการศกึษา การศกึษาดูงานนอกสถานที ่

การจดัหาอาหารกลางวนั เป็นตน้ (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา) 

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 29

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา 269,200

1.1)โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนัส าหรบัศูนย์พฒันา

เด็กเล็กนูรุลฮูดา  ต ัง้ไว ้ 263,200.-  บาท จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก 

จ านวนเด็ก ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2558 จ านวน 47 คน อตัรา 

คนละ 20 บาท ส าหรบัเด็กนกัเรียนสงักดัศูนย์พฒันาเด็กเล็กนูรุลฮูดา 

จ านวน 280 วนั (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงาน

การศกึษางานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา)

1.2)คา่ใช้จา่ยในการพฒันาครูผูดู้แลเด็ก/ผูดู้แลเด็กของศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก ต ัง้ไว ้6,000.- บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการพฒันาครู

ผูดู้แลเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 3 คน อตัรา

คนละ 2,000.- บาท/ปี (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏใน

แผนงานการศกึษา ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัจดัสรร

จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่)

ค่าวสัดุ 1,347,040

คา่อาหารเสรมิ (นม) 1,347,040

(1) คา่อาหารเสรมิ (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กนูรุลฮูดา ต ัง้ไว ้

105,280.- บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม) จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก 

จ านวนเด็ก ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2558 จ านวน 47 คน อตัราคนละ 

8.- บาท ส าหรบัเด็กนกัเรียนสงักดัศูนย์พฒันาเด็กเล็กนูรุลฮูดา 

จ านวน 280 วนั (ต ัง้จา่ยจาก เงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงาน

การศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา)

(2) คา่อาหารเสรมิ (นม) โรงเรียนบา้นทา่สาป ต ัง้ไว ้744,640.- บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม) จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก - ประถมศกึษา

ปีที ่6 จ านวนเด็ก ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2558 จ านวน 358 คน 

อตัราคนละ 8.- บาท ส าหรบัเด็กนกัเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนที่

การศกึษาประถมศกึษายะลา จ านวน 260 วนั (จ านวน 52 สปัดาห์ ๆ    

ละ 5 วนั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา 

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา)

(3) คา่อาหารเสรมิ (นม) โรงเรียนบา้นลมิุด (บุญชอบ  สาครนิทร์) 

ต ัง้ไว ้255,840.- บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม) 

จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก - ประถมศกึษาปีที ่6 จ านวนเด็ก ณ วนัที ่10 

มถิุนายน 2558 จ านวน 123คน อตัราคนละ 8.- บาท ส าหรบั

เด็กนกัเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษายะลา 

จ านวน 260 วนั (จ านวน 52 สปัดาห์ ๆ ละ 5 วนั) 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา)
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รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

งบเงนิอุดหนุน 2,578,000

เงนิอุดหนุน 2,578,000

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 2,578,000

(1) อุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นทา่สาป ต ัง้ไว ้

1,432,000.- บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนั 

จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก - ประถมศกึษาปีที ่6 จ านวนเด็ก 

ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2558 จ านวน 358คน อตัราคนละ 20 บาท 

ส าหรบัเด็กนกัเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ยะลาจ านวน 200 วนั (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏใน

แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา) 

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 29

(2) อุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นลมิุด (บุญชอบ  สาครนิทร์) 

ต ัง้ไว ้492,000.- บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนั 

จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก - ประถมศกึษาปีที ่6 จ านวนเด็ก 

ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2558 จ านวน 123 คน อตัราคนละ 20 บาท 

ส าหรบัเด็กนกัเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษายะลา จ านวน 200 วนั (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา) 

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 29

(4) คา่อาหารเสรมิน(นม)โรงเรียนบา้นสาคอ  ต ัง้ไว ้241,280.- บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม) จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก - ประถมศกึษา

ปีที ่6 จ านวนเด็ก ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2558 จ านวน 358 คน 

อตัราคนละ 8.- บาท ส าหรบัเด็กนกัเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนที่

การศกึษาประถมศกึษายะลา จ านวน 260 วนั (จ านวน 52 สปัดาห์ ๆ    

ละ 5 วนั) (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา 

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา)



หน้า : 4/30วนัทีพ่มิพ์ :20/8/2558  14:01:19

รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 120,000

งบด าเนินงาน 30,000

ค่าวสัดุ 30,000

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื ัอ้สารเคมี น ้ายาตา่งๆ เคมีภณัฑ ์ทรายอะเบท 

งบเงนิอุดหนุน 90,000

เงนิอุดหนุน 90,000

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 90,000

- อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานหมูบ่า้นต าบลทา่สาป หมูล่ะ 

15,000.- บาท เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนใหแ้ก่

 งานสาธารณสุขหมูบ่า้ต าบลทา่สาป (อสม.) 

ตามโครงการจดัอบรมอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)

 และฟ้ืนฟูศูนสาธารณสุขชุมชน (คสมช.) ต าบลทา่สาป 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข) ปรากฎในแผนพฒันา 3 ปี 

หน้า 51

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 3,466,600

(3) อุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นสาคอ ต ัง้ไว ้464,000.- บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนั จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก - ประถมศกึษาปีที ่6 

จ านวนเด็ก ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2558จ านวน 116 คน 

อตัราคนละ 20 บาท ส าหรบัเด็กนกัเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนที่

การศกึษาประถมศกึษายะลา จ านวน 200 วนั (ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา 

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี 

หน้า 29

(4) อุดหนุนโรงเรียนบา้นทา่สาป ต ัง้ไว ้70,000.- บาท เพือ่จา่ยเป็น

เงนิอุดหนุนใหแ้กโ่รงเรียนบา้นทา่สาป ตามโครงการสง่เสรมิการเรียนรู้

ดว้ย ICT (ต ัง้จา่ยจาก เงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา 

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี     

หน้า 31

(5) อุดหนุนโรงเรียนบา้นสาคอ ต ัง้ไว ้50,000.- บาท เพือ่จา่ยเป็นเงนิ

อุดหนุนใหแ้กโ่รงเรียนบา้นสาคอ ตามโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้(O-NET)   (ต ัง้จา่ยจาก            

เงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษา) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 31

(6)อุดหนุนโรงเรียนบา้นลมิุด (บุญชอบ สาครนิทร์) ต ัง้ไว ้                     

  50,000.- บาท เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนใหแ้กโ่รงเรียนบา้นลมิุด (บุญ

ชอบ สาครนิทร์) ตามโครงการคุณธรรมน าความรู ้สรา้งสงัคมสนัตสิุข 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดบั

กอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 31

(7) อุดหนุนอ าเภอเมืองยะลา ต ัง้ไว ้20,000.- บาท เพือ่จา่ยเป็นเงนิ

อุดหนุนใหแ้กอ่ าเภอเมืองยะลาตามโครงการสนบัสนุนการอนุรกัษ์

วฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอเมืองยะลา (ต ัง้จา่ย

จากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงาน การศาสนาวฒันธรรม และ

นนัทนาการ  งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่) ปรากฏในแผนพฒันา 3

 ปี หน้า 70
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รวม บาท

จ านวน บาท
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จ านวน บาท

งบบุคลากร 1,223,200

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,223,200

เงนิเดือนพนกังาน 637,640

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานเทศบาล ต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2558

 ถงึ 30 กนัยายน 2559 (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 24,300

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัพ้ืนทีก่ารสูร้บ (พ.ส.ร.) ของพนกังาน

เทศบาล ต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2558 ถงึ 30 กนัยายน 2559 (ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 481,260

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งรายเดือนใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิและพนกังาน

จา้งท ั่วไป ต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2558 ถงึ 30 กนัยายน 2559 (ต ัง้จา่ย

จากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 80,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิและ

พนกังานจา้งท ั่วไป ต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2558 ถงึ 30 กนัยายน 2559  

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิาร

ท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

งบด าเนินงาน 1,628,400

ค่าตอบแทน 348,400

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 200,000

เพือ่นจา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ เช่น 

1. คา่ตอบแทนพเิศษใหแ้กพ่นกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง ช่วย

ปฏบิตังิานเทศบาล เงนิรางวลั (โบนสั) ฯลฯ 

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง คณะกรรมการตรวจการ

จา้ง และผูค้วบคุมงานกอ่สรา้ง (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 70,000

เพือ่จา่ยเป็น คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังาน

เทศบาลและพนกังานจา้ง (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

คา่เช่าบา้น 58,400

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาล (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน)
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เงนิช่วยเหลือบุตร 20,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังานเทศบาล (ต ัง้จา่ย

จากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

ค่าใช้สอย 625,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 420,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ย ดงัน้ี

1. คา่ธรรมเนียมและลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนกังานเทศบาล 

พนกังานจา้ง            

2. คา่จา้งเหมาบรกิารของ ทต.ทา่สาป เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัท า

วารสาร แผน่ผบัตา่งๆ คา่เย็บหนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ และขอ้บงัคบัตา่งๆ 

เอกสารอืน่ ๆ คา่ถา่ยเอกสาร และถา่ยแบบแปลน คา่เช่าทรพัย์สนิ คา่จา้ง

เหมาบรกิาร เช่น คา่จา้งเหมาแบกหามสมัภาระ คา่บรกิารก าจดัปลวก คา่

ลา้งฟิลม์ คา่จา้งเขียนป้าย คา่จา้งเหมาเดนิสายไฟฟ้า ตดิต ัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า

ตา่ง ๆ คา่จา้งท าของ คา่จา้งเหมาคนงานท ั่วไป การตดิต ัง้โทรศพัท์ คา่จา้ง

เหมาผูช้่วยช่างเขียนแบบ อเิล็กทรอนิค คา่จดัสถานที ่ จา้งเหมาท า

สนามแขง่ขนั จา้งเหมาออกแบบตา่ง ๆ ฯลฯ และอืน่ๆ ทีม่ีความจ าเป็น 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิาร

ท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 5,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับุคคลหรือคณะบุคคลทีม่าตรวจงาน 

เช่น คา่อาหาร คา่เครื่องดืม่ คา่ของขวญัคา่พมิพ์เอกสารคา่ใช้จา่ยที่

เกีย่วเนื่องในการเล้ียงรบัรองรวมท ัง้คา่บรกิารและคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ซึง่

จ าเป็นตอ้งจา่ยทีเ่กีย่วกบัการรบัรองในการตอ้นรบับุคคล หรือคณะบุคคล

 ทีไ่ปนิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยีย่มชมงานหรือทศันศกึษาดูงาน และ

เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่รว่มตอ้นรบับุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ (ต ัง้จา่ย

จากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 50,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ เช่น คา่เบี้ยเล้ียง 

คา่พาหนะ คา่เช่าทีพ่กั และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ในการเดนิทาง

ไปราชการหรืออบรมสมัมนา ของพนกังานเทศบาล 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

คา่ใช้จา่ยปรบัปรงผงัเมืองรวมเมืองยะลา 50,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการปรบัปรุงผงัเมืองรวมเมืองยะลา 

ข ัน้ตอนที ่1-4  (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน) ปรากฎใน

แผนพฒันาสามปีเพิม่เตมิฉบบัที ่1  หน้า 3

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 100,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิเทศบาล. เช่น รถยนต์ 

รถจกัรยานยนต์ เครื่องคอมพวิเตอร์ เครื่องขยายเสียง เครื่องปรบัอากาศ 

เครื่องอดัส าเนา เครื่องตดัหญ้า เช่น อาคาร ถนน ประปา ไฟฟ้า และวสัดุ

ตา่งๆ ฯลฯ (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)
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ค่าวสัดุ 655,000

วสัดุส านกังาน 75,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือสิง่ของเครื่องใช้ตา่งๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดนิสอ

 ฯลฯ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 200,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น สวติช์ไฟฟ้า หลอดไฟ 

โคมไฟฟ้า บลัลาร์ด สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน)

วสัดุกอ่สรา้ง 150,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุตา่ง ๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ อฐิ จอบ เสียม 

หนิ ดนิ ทราย ฯลฯ (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้25,000.- บาท เงนิอุดหนุน

ท ั่วไป 25,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิาร

ท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น 30,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น เช่น น ้ามนัดีเซล น ้ามนัเบนซนิ 

น ้ามนัเครื่อง น ้ามนัจาระบี ถา่น และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี

 ส าหรบัรถยนต์ รถจกัยานยนต์ เครื่องตดัหญ้า และใช้กบัเครื่องจกัรกล

ของหน่วยงานอืน่ทีเ่ขา้มาปฏบิตังิานเพือ่ประโยชน์ของเทศบาล (ต ัง้จา่ย

จากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุทีใ่ช้ในการโฆษณา และเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์ เช่น 

แผน่ป้าย  กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก่นัและสี สตกิเกอร์ ฟิล์ม และอืน่ๆ ที่

เขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

วสัดุคอมพวิเตอร์ 150,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผน่ดสิก์ จานบนัทกึขอ้มูล 

ตลบัผงหมกึส าหรบัเครื่องพมิพ์ คา่หมกึพมิพ์ โปรแกรม และอืน่ๆ ทีเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

งบลงทุน 615,000

ค่าครุภณัฑ์ 39,000

ครุภณัฑส์ านกังาน

คา่จดัซ้ือโตะ๊ท างาน ระดบั 3-6 13,950

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ของพนกังานเทศบาล ระดบั 3-6 

จ านวน 3 ตวั ตวัละ 4,650.- บาท(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและชุมชน) (ไมป่รากฏในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์

โดยขออนุมตัจิดัซ้ือตามราคาตลาด) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี 

หน้า 64

เพือ่จดัซ้ือเกา้อี้ท างาน ระดบั 3-6 4,050
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เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ของพนกังานเทศบาล ระดบั 3-6 

จ านวน 3 ตวั ตวัละ 1,350.- บาท (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและชุมชน) (ไมป่รากฏในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์

โดยขออนุมตัจิดัซ้ือตามราคาตลาด) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 64

ครุภณัฑก์อ่สรา้ง

คา่จดัซ้ือเครื่องตบดนิ 21,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครื่องตบดนิ จ านวน 1 เครื่อง ใช้เครื่องยนต์เบนซนิ

 น ้าหนกัของเครื่องตบดนิไมน้่อยกวา่ 80 กโิลกรมั แรงบดอดัไมน้่อยกวา่

 5 ตนั ความเร็วในการตบไมน้่อยกวา่ 5,000 คร ัง้ตอ่นาที (ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน          งานบรหิาร

ท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน) ปรากฎในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 76

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 576,000

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ 15,000

เพือ่ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมูท่ี ่6 บา้นก าปั่น ต าบลทา่สาป อ าเภอ

เมือง จงัหวดัยะลา  ตามรายละเอียแบบรูปเทศบาลต าบลทา่สาปก าหนด 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งาน

บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน) ปรากฎในแผนพฒันาสามปี

เพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้า 4

โครงการปรบัปรุงตอ่เตมิหอ้งน ้าสาธารณะ 95,000

เพือ่ปรบัปรุงตอ่เตมิหอ้งน ้าสาธารณะ หมูท่ี ่5 บา้นบือเราะ             

ต าบลทา่สาป อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ขนาด 4.00 x 6.50 เมตร ตาม

รายละเอียแบบรูปเทศบาลต าบลทา่สาปก าหนด (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน) ปรากฎในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 83

โครงการปรบัปรุงตอ่เตมิหอ้งน ้าส านกังานเทศบาลต าบลทา่สาป 95,000

เพือ่ปรบัปรุงตอ่เตมิหอ้งน ้าส านกังานเทศบาลต าบลทา่สาป 

พ้ืนทีส่ านกังานเทศบาลต าบลทา่สาป  หมูท่ี ่3 บา้นลมิุด 

ต าบลทา่สาป อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา จ านวนน 3 หอ้ง 

ตามรายละเอียแบบรูปเทศบาลต าบลทา่สาปก าหนด 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน) 

ปรากฎในแผนพฒันาสามปีฉบบัที ่1 หน้า 2

โครงการปรบัปรุงตอ่เตมิอาคารภายในบรเิวณศูนย์พฒันาเด็กเล็กนุรูลฮุดา 371,000

เพือ่ปรบัปรุงตอ่เตมิอาคารภายในบรเิวณศูนย์พฒันาเด็กเล็กนุรูลฮาดา 

หมูท่ี ่2 บา้นปายอ ต าบลทา่สาป อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา  ตามรายละเอีย

แบบรูปเทศบาลต าบลทา่สาปก าหนด (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน) ปรากฎในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 32

งานไฟฟ้าถนน 2,133,000

งบลงทุน 2,133,000



หน้า : 4/30วนัทีพ่มิพ์ :20/8/2558  14:01:19

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 2,133,000

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งทางเทา้คอนกรีตเสรมิเหล็ก 240,000

เพือ่กอ่สรา้งทางเทา้คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่4  บา้นสาคอ  

ต าบลทา่สาป อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ขนาดกวา้ง 1.5 เมตร 

ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 

300 ตร.ม.  ตามรายละเอียแบบรูปเทศบาลต าบลทา่สาป

ก าหนด(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฎในแผนงาน

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) 

ปรากฎในแผนพฒันาสามปีเพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้า 4

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าตวัยู สีแ่ยกนอก 805,000

เพือ่กอ่สรา้งรางระบายน ้ารูปตวัยู ซอยสีแ่ยก 1  หมูท่ี ่1 บา้นทา่สาป  

ต าบลทา่สาป อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ขนาด 4.00X6.50 เมตร  ตาม

รายละเอียแบบรูปเทศบาลต าบลทา่สาปก าหนด (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) ปรากฎใน

แผนพฒันาสามปีเพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้า 5

โครงการถมดนิลูกรงัเพือ่ปรบัระดบัตลาดน ้าเทศบาลต าบลทา่สาป หมูท่ี ่1 

บา้นทา่สาป
1,088,000

เพือ่กอ่สรา้งโครงการถมดนิเพือ่ปรบัระดบั ตลาดน ้าเทศบาล

ต าบลทา่สาป หมูท่ี ่1  บา้นทา่สาป  ต าบลทา่สาป อ าเภอเมือง 

จงัหวดัยะลา ขนาดพ้ืนที ่1,498 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 2.0 เมตร 

ตามรายละเอียแบบรูปเทศบาลต าบลทา่สาปก าหนด (ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) 

ปรากฎในแผนพฒันาสามปีเพิม่เตมิฉบบัที ่1  หน้า 2

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,410,000

งบด าเนินงาน 1,280,000

ค่าใช้สอย 1,280,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยโครงการจดัเวทีประชาคม 30,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการจดัเวทีประชาคมสง่เสรมิสนบัสนุน

การจดัท าแผนต าบลและกจิกรรมอืน่ๆ สง่เสรมิการมีสว่นรว่ม

ของประชาชนในการจดัแผนพฒันาทอ้งถิน่ เช่น คา่จดัท าเอกสาร 

ป้าย อาหาร เครื่องดืม่ ฯลฯ (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน งานสง่เสรมิและ

สนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 69

คา่ใช้จา่ยโครงการฝึกอบรมและทศันศกึษาดูงานนอกสถานที่ 500,000
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้ในการฝึกอบรม และทศันศกึษาดูงานของเยาวชน 

กลุ่มแมบ่า้น ประชาชน และกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ เช่น คา่เบี้ยเล้ียง 

คา่วทิยากร คา่ทีพ่กั คา่พาหนะ และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ตามโครงการทีผู่บ้รหิารอนุมตั)ิ (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน งานสง่เสรมิและ

สนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 21

คา่ใช้จา่ยโครงการอบรมเยาวชนป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 30,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการรณรงค์ป้องกนัการแพรร่ะบาด 

และสง่เสรมิกจิกรรมศูนย์ปฏบิตักิารตอ่สูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิ 

ทต.ทา่สาป เช่น คา่วทิยากร คา่เบี้ยเล้ียง เป็นตน้ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงาน

สรา้งความเขม้แข็งของชุมชนงานสง่เสรมิและสนบัสนุน

ความเขม้แข็งชุมชน) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 56

คา่ใช้จา่ยโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 30,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในโครงการตามพระราชด ารขิอง

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช และโครงการตาม

พระราชเสาวนีย์ของพระบาทสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนีินาถ 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน) 

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 23

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการปกป้องสถาบนัของชาติ 10,000

เพือ่เสรมิสรา้งปกป้องสถาบนัส าคญัของชาตแิละความสามคัคี

ของคนในชาต ิ(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงาน

สรา้งความเขม้แข็งของชุมชน งานสง่เสรมิและสนบัสนุน

ความเขม้แข็งชุมชน) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 70

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการส ารวจและจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนที่ 30,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัเก็บและบนัทกึขอ้มูล จปฐ. (ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฎในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน งาน

สง่เสรมิสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน) ปรากฎในแผนงาน 3 ปี หน้า 47

โครงการประกวดบา้นสะอาด 20,000

เพือ่ใช้เป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการประกวดบา้นสะอาด เช่น คา่ของรางวลั

 คา่เอกสาร คา่ประกาศนียบตัร และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ (ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน งาน

สง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี 

หน้า 48

โครงการประกวดหมูบ่า้นน่าอยู่ระดบัหมูบ่า้นและระดบัต าบล 20,000

เพือ่ใช้เป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการประกวดบา้นน่าอยู่ระดบัหมูบ่า้น

และระดบัต าบล เช่น คา่ของรางวลั   คา่เอกสาร คา่ประกาศนียบตัร 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏใน

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน งานสง่เสรมิและสนบัสนุน

ความเขม้แข็งชุมชน) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี  หน้า 48

โครงการพฒันาศกัยภาพและทศันศกึษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล

ต าบลทา่สาป
50,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้ในการฝึกอบรมและทศันะศกึษาดูงานของสภาเด็ก

และเยาวชนเทศบาลต าบลทา่สาป เช่น คา่วทิยากร คา่พาหนะ 

คา่เบี้ยเล้ียง คา่ทีพ่กั และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน งานสง่เสรมิและ

สนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 50
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โครงการมาแลทา่สาป 300,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการมาแลทา่สาป เช่น คา่เช่าเตน้ท์ 

คา่จา้งเหมาตา่งๆ และคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน) 

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 28

โครงการสง่เสรมิการผลติแกส๊ชีวภาพดว้ยมูลสตัว์ 130,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการสง่เสรมิการผลติแกส๊ชีวภาพดว้ย

มูลสตัว์ เช่น คา่วทิยากร คา่อาหารและเครื่องดืม่ คา่วสัดุอุปกรณ์ 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน งานสง่เสรมิและ

สนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 21

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนกลุ่มอาชีพภายในต าบล 30,000

เพือ่ใช้เป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการสง่เสรมิสนบัสนุนกลุ่มอาชีพภายใน

ต าบล เช่น คา่วทิยากร คา่อาหารและเครื่องดืม่ และคา่ใช้จา่ยอืน่ ฯลฯ (ต ัง้

จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของ

ชุมชน งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน) ปรากฏใน

แผนพฒันา 3 ปี หน้า 22

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการท ากจิกรรมของกลุ่มสตรีและกลุ่มแมบ่า้น 20,000

เพือ่ใช้จา่ยตามโครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการท ากจิกรรมของกลุ่มสตรี

และกลุ่มแมบ่า้น เช่น คา่วทิยากร คา่อาหารและเครื่องดืม่ และคา่ใช้จา่ย

อืน่ ฯลฯ (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน) 

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 21

โครงการสตรีสญัจร 30,000

เพือ่ใช้จา่ยตามโครงการสตรีสญัจร เช่น คา่อาหารและเครื่องดืม่

และคา่ใช้จา่ยอืน่ตามความจ าเป็น ฯลฯ (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน งานสง่เสรมิและ

สนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 48

โครงการอบรมเกีย่วเกบักฎหมายเทศบาล 50,000
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้ในการฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัขอ้กฎหมาย

ของเทศบาลส าหรบัผูบ้รหิาร พนกังานเทศบาล พนกังานจา้ง 

สมาชกิและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เช่น คา่เช่าสถานที ่คา่เอกสาร คา่วทิยากร 

คา่ทีพ่กั เป็นตน้ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

งบเงนิอุดหนุน 130,000

เงนิอุดหนุน 130,000

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 130,000
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1. อุดหนุนชมรมผูสู้งอายุต าบลทา่สาป ต ัง้ไว ้100,000.- บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยการจดักจิกรรมผูสู้งอายุ เช่น คา่อาหาร 

คา่เครื่องดืม่และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ(ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน) 

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 46

2. อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน ต ัง้ไว ้30,000.- บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยการจดักจิกรรมสภาเด็กและเยาวชน 

เช่น คา่อาหาร คา่เครื่องดืม่และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน)

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 50

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ 660,000

งบด าเนินงาน 660,000

ค่าใช้สอย 560,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 400,000

เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านน 3 รายการ ดงันี ั้

1. คา่ใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬาตา้นยาเสพตดิ “ทา่สาปเกมส์"  

ต ัง้ไว ้200,000.- บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการจดัการ

แขง่ขนักีฬาตา้นยาเสพตดิเทศบาลต าบลทา่สาป เช่น จดัซ้ืออุปกรณ์

การแขง่ขนั คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ เงนิรางวลั 

คา่อาหารและเครื่องดืม่ คา่วสัดุอุปกรณ์ในการเตรียมการแขง่ขนั 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา 

วฒันธรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ) 

ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 53

2. คา่ใช้จา่ยในการจดัสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬา 

ต ัง้ไว ้100,000.- บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการ

สง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนัประเภทตา่งๆ ทีห่น่วยงานตา่งๆ 

จดัขึน้ (ต ัง้จา่ยจาก  เงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏใน

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและ

นนัทนาการ) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 55

3. คา่ใช้จา่ยโครงการกีฬาเทศบาลสมัพนัธ์ ต ัง้ไว ้100,000.- บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬา

เทศบาลสมัพนัธ์ (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏใน

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและ

นนัทนาการ) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 55

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยโครงการตาดีกาสมัพนัธ์ 100,000
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่ีของเด็กและ

เยาวชนในต าบลทา่สาป โดยการแขง่กีฬาเชือ่มความสมัพนัธ์ จดัการ

ประกวดแขง่ขนั นิทรรศการทางศาสนา และคุณธรรม จรยิธรรม เช่น คา่

ป้ายคา่จดัซ้ืออุปกรณ์การแขง่ขนั คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่ตอบแทน

กรรมการตดัสนิ เงนิรางวลั คา่อาหารและเครื่องดืม่ คา่วสัดุอุปกรณ์ในการ

เตรียมการแขง่ขนั และคา่ใช้จา่ยอืน่ตามความจ าเป็นและเหมาะสม (ต ัง้

จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ

นนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 31

คา่ใช้จา่ยโครงการสง่เสรมิการทดสอบการอา่นอลักุรอาน 30,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆ เช่น คา่ป้ายโครงการ คา่ตอบแทนกรรมการ 

คา่อาหารและเครื่องดืม่ คา่วสัดุอุปกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   (ต ัง้

จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 42

คา่ใช้จา่ยโครงการอบรมฝึกทกัษะกีฬาฟุตบอลส าหรบัเด็กและเยาวชน 30,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ป้ายโครงการ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหารและเครื่องดืม่

 คา่วสัดุอุปกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ งาน

กีฬาและนนัทนาการ) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี     หน้า 39

ค่าวสัดุ 100,000

วสัดุกีฬา 100,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์กีฬาใหก้บันกักีฬาทีเ่ทศบาล

ต าบลทา่สาปสง่เขา้แขง่ขนั ใหห้มูบ่า้นและชุมชนในพ้ืนที ่

เทศบาลต าบลทา่สาปยืมใช้ จ านวน 6 หมูบ่า้น เพือ่สง่เสรมิใหเ้ด็ก 

เยาวชน และประชาชนไดเ้ลน่กีฬา (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ งานกีฬา

และนนัทนาการ)

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 700,000

งบด าเนินงาน 700,000

ค่าใช้สอย 700,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 350,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการสง่เสรมิกจิกรรมทางศาสนา ประเพณี 

และวฒันธรรมตา่ง ๆ ต ัง้ไว ้350,000.- บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ย

ในการด าเนินกจิกรรมทางศาสนา งานประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิน่

ตา่งๆ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีวนัลอยกระทง ประเพณี

วนัขึน้ปีใหม ่ ประเพณีเดือนถือศีลอด ประเพณีวนัฮารีรายอ ฯลฯ 

และเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องอุปโภค บรโิภค และการ

จา้งเหมาบรกิารทีใ่ช้ในการจดัพธีิทางศาสนา (ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี

หน้า 41

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

คา่ใช้จา่ยโครงการตลาดนดัภูมปิญัญาสืบสานวฒันธรรมทอ้งถิน่ 100,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัเตรียมสถานที ่คา่จดัท าป้าย คา่จดัซ้ือของขวญั ของ

รางวลั คา่จา้งเหมาตา่งๆ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

 ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 42

คา่ใช้จา่ยโครงการอนุรกัษ์วฒันธรรมต าบลทา่สาป 250,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ป้ายโครงการ คา่จดัซ้ือของขวญั ของรางวลั คา่อาหารและ

เครื่องดืม่ คา่เช่าเหมาเวทีกลาง เครื่องเสียง เตน้ท์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ (ต ัง้

จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ

นนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี 

หน้า 42

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร 50,000

งบด าเนินงาน 50,000

ค่าวสัดุ 50,000

วสัดุการเกษตร 50,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือสารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช จดัซ้ือพนัธ์ุพืช 

พนัธ์ุสตัว์ ปุ๋ ยบ ารุงดนิ สารเคมีก าจดัพืชและหญ้า อุปกรณ์ในการ

ขยายพนัธ์ุพืช เช่น ใบมีด เชือก ผา้ใบหรือผา้พลาสตกิ อาหารสตัว์ วสัดุ

เพาะช า กรรไกรตดัหญ้า และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี (ต ัง้

จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสง่เสรมิ

การเกษตร)

งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ 20,000

งบด าเนินงาน 20,000

ค่าใช้สอย 20,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยในการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกียรติ 20,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือกลา้ไม ้ปุ๋ ย วสัดุอุปกรณ์ทีเ่กียวขอ้งและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ

 ทีจ่ าเป็น (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม้) ปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี หน้า 81

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 1,209,400

งบกลาง 1,209,400

งบกลาง 1,209,400

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 125,400

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ย ดงัน้ี

1. เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของลูกจา้ง ทต.ทา่สาป ต ัง้ไว ้

120,000.-บาท เพือ่จา่ยเป็นเงนิประกนัสงัคม 5% ส าหรบัเงนิอุดหนุน 

และคา่เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม 

5% ของ เทศบาล ใหแ้กลู่กจา้ง ทต.ทา่สาป จ านวน 15 อตัรา (ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง)

2. เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของครูผูดู้แลเด็ก ต ัง้ไว ้5,400 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของครูผูดู้แลเด็ก (ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 24,000
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เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ผูป่้วยเอดส์ทีจ่ะไดร้บั

เบี้ยยงัชีพจะตอ้งเป็นผูป่้วยเอดส์ทีแ่พทย์ไดร้บัรองและท าการวนิิจฉยัแลว้

โดยผูป่้วยเอดส์มีสทิธจิะไดร้บัสทิธเิบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 1 คน 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

ส ารองจา่ย 400,000

400,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในกรณีจ าเป็นเรง่ดว่นในการบรรเทาความ

เดือดรอ้นของประชาชนในเขตต าบลทา่สาป (ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 230,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

(ก.บ.ท.) รอ้ยละ 2% ของการประมาณการรายได ้ไมร่วมเงนิอุดหนุน 

(ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงนิช่วยคา่ครองชีพผูร้บับ านาญ (ชคบ.) 30,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ย ดงัน้ี

1. เงนิอุดหนุนกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ต ัง้ไว ้170,000 บาท เพือ่จา่ย

เป็นเงนิสมทบกองทุน หลกัประกนัสุขภาพต าบลทา่สาป (ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

2. คา่บ ารุงสนันิบาตแหง่ประเทศไทย ต ัง้ไว ้25,000 บาท เพือ่จา่ยเป็น

คา่บ ารุงสมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทยตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายจา่ยของ อปท.เกีย่วกบัคา่บ ารุงสมาคม 

พ.ศ.2555 ถือปฏบิตัติามหนงัสือสมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศ

ไทย (ส.ท.ท.) ทีส่.ท.ท.531/2555 เรื่องการต ัง้งบประมาณรายจา่ย

เกีย่วกบัคา่บ ารุงสมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย (ส.ท.ท.) (ต ัง้

จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)   

3. เงนิทุนการศกึษาส าหรบัครูผูดู้แลเด็ก ต ัง้ไว ้35,000 บาท เพือ่จา่ย

เป็นทุนส าหรบัการศกึษาของครูผูดู้แลเด็ก (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏ

ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.)

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบคา่ครองชีพผูร้บับ านาญ (ชคบ.) (ต ัง้จา่ยจากเงนิ

รายได ้ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)


