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อําเภอ เมืองยะลา   จังหวัดยะลา

เทศบาลตําบลท่าสาป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เพือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เป็นเงิน 182,200.- บาท
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล เป็นเงิน 149,100.- บาท
3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน ตังไว้ 1,159,200.
- บาท
ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี ตามอัตราทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 198,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารเทศบาลตําบลท่าสาป ดังนี
(1.3) ค่าตอบแทนพิเศษ นายก ทต./รองนายก ทต.
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้บริหารเทศบาลตําบลท่าสาป ดัง
นี
(1.2)ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ผู้บริหารเทศบาลตําบลท่าสาป ดังนี
(1.1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,900 บาท
งบบุคลากร รวม 6,383,600 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 15,562,000 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 39,675,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง (ตามภารกิจ) ตาม
อัตราทีทางราชการกําหนด
ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง(ตามภารกิจ)ดังนี
(1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป ดังนี
(2) ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป
ตังแต่วันที  1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน  2558
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)"

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,192,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่
- ปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600.- บาท
- หัวหน้าสํานักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500.- บาท
ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล 3 รายการ ดังนี
(1) เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังไว้ 14,400.- บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามอัตราทีทางราชการกําหนด
(2) เงินเพิมสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตังไว้ 30,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
เงินเพิมพิเศษสําหรับพืนทีการสู้รบ พนักงานเทศบาล ตามทีได้รับอนุมัติ
จากทางราชการ
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษ ตังไว้ 67,200.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบ
แทนพิเศษให้แก่ปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600.- บาท
ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 111,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลและตําแหน่งอืน ๆ ทีได้
รับการบรรจุแต่งตังภายหลัง
ตังแต่วันที  1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน  2558
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,305,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,758,700 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและให้แก่
ผู้มีสิทธิตามระเบียบทีทางราชการกําหนด
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 100,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 100,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

(2.1)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตัง
ไว้ 880,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ เทศบาล เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ช่วยปฏิบัติงาน เทศบาล เงินรางวัล (โบนัส) ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินราย 680,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 200,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)
(2.2)ค่าตอบแทน อปพร. ตังไว้ 100,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน อปพร.กรณีที ทต.ท่าสาป มีคําสังให้ปฏิบัติ
งานนอกทีตังศูนย์ อปพร. ไม่น้อยกว่า 8 ชัวโมง ให้เบิกเงินค่าตอบแทนได้
ไม่เกินคนละ 200 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3795   ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2552
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)
(2.3)ค่าตอบแทนคณะกรรมสอบ ตังไว้ 30,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกเปลียนสายงาน สอบ
เลือนระดับและสอบอืน ๆ ทีเกียวข้อง
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)"

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,010,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,285,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 6,366,000 บาท
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(1.1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตังไว้ 300,000.
- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 200,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 100,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไปงานบริหารทัวไป)
(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการของ ทต.ท่าสาป ตังไว้ 1,090,000.- บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสาร แผ่นผับต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ และข้อบังคับต่างๆ เอกสารอืน ๆ ค่าถ่ายเอกสาร และถ่ายแบบ
แปลน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าล้างฟิลม์ ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าจ้างเหมา
เดินสายไฟฟ้า ติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ค่าจ้างทําของ ค่าจ้างเหมาคน
งานทัวไป ค่าอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าซัก
ฟอก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าจ้างเหมาถางป่า และตัดหญ้า ค่าติดตังอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาว
เทียม การติดตังโทรศัพท์  ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ติดตังอุปกรณ์
ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าติดตังระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบ Land) จ้างเหมาออก
แบบต่าง ๆ  และอืนๆ ทีมีความจําเป็น ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ 400,000.- บาท เงินอุดหนุนทัวไป 690,000.- บาท ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป)
(1.3) ค่าตักสิงปฏิกูล ค่ากําจัดขยะมูลฝอย ตังไว้ 300,000.- บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการตักสิงปฏิกูล กําจัดมูลฝอย และอืน ๆ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,690,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,913,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป หรือเลือกตังซ่อมสมาชิก
สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี. เช่นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าวัสดุสิง
พิมพ์ ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตัง ค่าเวทีปราศรัย ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 91

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถินไทย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 92

ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันท้องถินไทย จํานวน 55,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ทีมีความจําเป็นตามความเหมาะสม
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1.1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้ 20,000.
- บาท เพือจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญค่าพิมพ์เอกสารค่า
ใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคล ทีไปนิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยียมชมงานหรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)
(1.2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน คณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ     ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม
ต่าง ๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการ    อืน ๆ ซึงจําเป็นต้อง
จ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม
อืน ๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม (ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
(1.3) ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี ราชพิธี และรับเสด็จ ตังไว้ 10,000.- บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานราชพิธี รัฐพิธีและรับเสด็จ ถวายพระพร
ในหลวง พระราชินี เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ การติดตังพระบรมฉายา
ลักษณ์ การประดับทิวธงต่าง ๆในวันสําคัญ วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่ง
ชาติ และค่าใช้จ่ายต่างๆ  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 56
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ตัง
ไว้ 300,000.- บาท เพือใช้จ่ายตามโครงการเพิมประสิทธิภาพบุคลากร
ท้องถิน ฝึกอบรม และทัศนศึกษาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง พร้อมศึกษาดูงานนอก
พืนที เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเบีย
เลียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องใน
โครงการตามความจําเป็น (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 84

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 340,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ต่าง ๆ สําหรับรถจักรยานยนต์พ่วง
ข้าง รถยนต์ เครืองจักรกลและยานพาหนะอืน เช่น ยางนอก ยางใน   หัว
เทียน แบตเตอร์รี และอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก และอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

(1.1) ค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตังไว้ 100,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)
(1.2) ค่าจัดซือนําดืม ตังไว้ 10,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนําดืมใช้
อุปโภค บริโภค ประจําสํานักงาน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 110,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 585,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เทศบาล เช่น รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองขยายเสียง เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองปรับอากาศ เครืองอัดสําเนา วัสดุต่างๆ และบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมวัสดุ    ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 100,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  200,000.-บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า อาหาร เครืองดืม ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 108

โครงการพบปะยามเช้า จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับพิธีการวัน
สําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น และมีความสําคัญ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท

สําหรับเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
เนืองในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ
เบิกจ่ายอืนๆ ทีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 200,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินอุุดหนุนทัว
ไป 200,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 400,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 20/10/2558  10:28:03 หน้า : 7/31

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 11,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 100,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 50,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ประปาหมู่บ้าน ค่าไฟฟ้าอืนๆ ตามอํานาจหน้าที
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 491,200.- บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  908,800.- บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,400,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,583,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ จานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ ค่าหมึกพิมพ์ โปรแกรม และอืนๆ ที
เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดกีฬาส่วนกลาง ชุด อปพร. เพือใช้ในกิจกรรมของ
เทศบาล
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการโฆษณา และเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย  กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี สติ
กเกอร์ ฟิล์ม และอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง นํามันจาระบี ถ่าน และอืน ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี สําหรับรถยนต์ รถจักยานยนต์ เครืองตัดหญ้า และใช้กับเครือง
จักรกลของหน่วยงานอืนทีเข้ามาปฏิบัติงานเพือประโยชน์ของ
เทศบาล หรือทรัพย์สินอืนทีอยู่ในความดูแลรักษาของเทศบาลตําบลท่า
สาป
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 100,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 250,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 350,000 บาท
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ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครือง เครืองละ 22,000.
- บาท   ตังไว้ 44,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ ซึง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4 แกนหลัก (4 Core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า  3.0 GHz และมีหน่วยความจําแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อย
กว่า 6 MB จํานวน  1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยก จากแผงวงจรหลัก ทีมีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า  4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ามีขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB    จํานวน  1 หน่วย
- มี DVD – RW หรือดีกว่า จํานวน  1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- จอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า  600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน  1 หน่วย
 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 86

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 44,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีของพนักงานเทศบาล จํานวน 5 ตัว ตัว
ละ  1,350.- บาท
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)(ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยขออนุมัติ
จัดซือตามราคาตลาด) ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 86

จัดซือเก้าอีพนักงานเทศบาล จํานวน 6,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพนักงาน
เทศบาล ระดับ 3 - 6 จํานวน 3 ตัว ตัวละ  4,650.- บาท
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)(ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยขออนุมัติ
จัดซือตามราคาตลาด) ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 86

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ซี 3 - ซี 6 จํานวน 14,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 252,400 บาท
งบลงทุน รวม 2,752,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ  หรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่า
วิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต และค่าสือสารอืนๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทีดินไม่น้อยกว่า  1 ไร่
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี

จัดซือทีดิน จํานวน 2,500,000 บาท
ค่าซือหรือแลกเปลียนทีดิน
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต็นท์พร้อมผ้าใบ ขนาด 4x4 แบบโค้ง
เสา 4 ต้น จํานวน 6 หลัง หลังละ 30,000.- บาท
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)(ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยขออนุมัติ
จัดซือตามราคาตลาด)ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 87

จัดซือเต็นท์พร้อมผ้าใบ จํานวน 180,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน

(1)ค่าจัดซือเครืองพิมพ์เอกสาร จํานวน  1 เครือง  3,500.- บาท   เพือ
จ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์เอกสาร ซึงมีรายละเอียดดังต่อไป
นี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  2 MB
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  250 แผ่น
(2)ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
เอกสาร Multifunction จํานวน  1 เครือง  4,200.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือเครืองพิมพ์เอกสาร ซึงมีรายละเอียดดังต่อไป
นี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภาย
ในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก(Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี)ได้
- มีความละเอียดในการแสกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100 แผ่น

(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 89

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์เอกสาร จํานวน 7,700 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา
ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน  2558
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 192,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่
- ผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ  3,500.- บาท
ตังแต่วันที  1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน  2558
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
งานคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล จํานวน 3 รายการ ดังนี
(1) เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังไว้ 20,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาลตามอัตราทีทาง
ราชการกําหนด
(2) เงินเพิมสําหรับคุณวุฒิ ตังไว้ 6,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามอัตราที
ทางราชการกําหนด
(3) เงินเพิมสําหรับการสู้รบ (พสร.) ตังไว้ 4,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับพืนทีการสู้รบ(พสร.)ของพนักงาน
เทศบาล ตามทีได้รับการอนุมัติจากทางราชการ
ตังแต่วันที  1 ตุลาคม  2557 ถึง 30 กันยายน  2558
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
ตังแต่วันที  1 ตุลาคม  2557 ถึง 30 กันยายน  2558
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงาน
คลัง)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,290,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,948,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,948,800 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 3,106,800 บาท

- ค่าจ้างทีปรึกษา ตังไว้ 30,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลางดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

- ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิ
ใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง ตัง
ไว้ 30,000.- บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

รายจ่ายอืน จํานวน 60,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 60,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 60,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท. 2 รายการ ดังนี
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตัว
ไว้ 400,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ช่วยปฏิบัติงานเทศบาล เงินรางวัล (โบนัส)ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 300,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 100,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง)
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง ตังไว้ 30,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้างคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 430,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 580,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,158,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป ดังนี
- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังไว้ 40,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าครอง
ชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง (ตามภารกิจ)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารงานคลัง)
- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังไว้ 40,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าครอง
ชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง (ทัวไป)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี
(1) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง (ตามภารกิจ) ตัง
ไว้  187,080 บาท
ตังแต่วันที  1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน  2558
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)
(2) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง (ทัวไป) ตัง
ไว้  72,600 บาท
ตังแต่วันที  1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน  2558
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 259,700 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ จานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ ค่าหมึกพิมพ์ โปรแกรมและอืน ๆ ที
เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เทศบาล เช่น ครุภัณฑ์ และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2 รายการ ดังนี
(1) ค่าธรรมเนียนมและลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตังไว้ 50,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงาน
คลัง)
(2) ค่าจ้างเหมาบริการของ ทต.ท่าสาป ตังไว้ 128,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสาร แผ่นผับต่าง ๆ ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่าง ๆ เอกสารอืน ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
จ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าล้างฟิลม์ ค่าจัด
สถานที ค่าจ้างทําของ ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไปและอืน ๆ ทีมีความจํา
เป็น ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 178,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 378,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของนักบริหารการศึกษา (ผู้อํานวยการ
กองการศึกษาฯ) ในอัตราเดือนละ 3,500.- บาท ตังแต่วัน
ที  1 ตุลาคม  2557 ถึง 30 กันยายน  2558
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 525,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 675,200 บาท
งบบุคลากร รวม 675,200 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,839,700 บาท

แผนงานการศึกษา

ค่าจัดซือวัสดุดับเพลิง ตังไว้ 20,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุดับเพลิง    เช่น ผงเคมีดับเพลิง ทีดับเพลิง ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น ปัญหา
ภัยแล้ง ปัญหานําท่วม ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 80

ค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร อปพร. ค่าเอกสาร ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ ทีมีความจําเป็น
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัย   ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 79

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือพัฒนาประสิทธิภาพ อปพร. จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาล เช่น ค่าเอกสารเผยแพร่ ค่าจัดทําป้าย ค่าวิทยากร ค่า
อาหารและเครืองดืม ฯลฯ ทีจําเป็น
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 80

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเพือรณรงค์ป้องกันการลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล

จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 150,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 3 รายการ ดังนี
(1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตังไว้ 50,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)
(2) ค่าจ้างเหมาบริการของ ทต.ท่าสาป ตังไว้ 320,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสาร แผ่นพับต่างๆ ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ เอกสารอืน ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําปฏิทิน ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่า
ล้างอัดรูป    ค่าจัดสถานที ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า ติดตังอุปกรณ์
ไฟฟ้า ค่าติดตังอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การติดตังโทรศัพท์ ค่าจ้างทํา
ของ ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป และอืนๆ ทีมีความจําเป็น
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 220,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 100,000.- บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา)
(3) ค่าใช้จ่ายสําหรับทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน ตังไว้ 60,000.
- บาท เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  หนังสือพิมพ์ประจํา
สํานักงานเทศบาล  และอืนๆ ทีมีความจําเป็น
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 725,700 บาท

เพือเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ช่วยปฏิบัติงานเทศบาล
เงินรางวัล (โบนัส) ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 200,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  50,000.- บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 291,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,125,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป
ตังแต่วันที  1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน  2558
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 20/10/2558  10:28:05 หน้า : 15/31

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดพละพร้อมสกรีน ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กนูรูลฮูดา จํานวน 70 ชุด ๆ ละ 250.- บาท
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 17,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซัก
ฟอก ช้อน ส้อม ตะกร้า แก้วนํา ขันนํา แปรงสีฟัน ไม้ถูพืน นํายาขัดห้อง
นํา และอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี สําหรับใช้ในสํานักงาน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลฮูดา
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 107,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเทศบาล ครุภัณฑ์ และ
วัสดุต่างๆ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานเพือเสริมสร้างสังคมสันติ
สุข พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานทีสําหรับบุคลากรทางการศึกษา หัวหน้า
ส่วนราชการในพืนทีตําบลท่าสาป หน่วยงาน และกลุ่มต่างๆ  เช่น ค่าตอบ
แทน/สมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 84

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 205,700 บาท

สําหรับเป็นค่าเบียเลียง    ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
เนืองในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายอืนๆ ทีได้รับอนุญาตให้เดินทาง
ไปราชการ (ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้ 10,000.
- บาท เพือจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญค่าพิมพ์เอกสารค่า
ใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคล ทีไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียมชมงานหรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็น
- ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว หน่วย
ความจําไม่น้อยกว่า 512 MB หน่วยความจําหลัก (Ram) ไม่น้อย
กว่า 4 GB หน่วยความจําจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ไม่น้อย
กว่า 500 GB ราคา 22,000  บาท
-  ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ตังไว้ 1,800  บาท  ขนาด  750 VAT
-  ค่าจัดซือเครืองพิมพ์เอกสาร ตังไว้  3,500  บาท เพือจ่ายเป็นค่าเครือง
พิมพ์เลเซอร์ขาวดํา  ราคา 3,500  บาท
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 86

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 27,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-
2 จํานวน 1 ตัว (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)(ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยขออนุมัติจัดซือตามราคาตลาด)ปรากฏในแผน
พัฒนา  3 ปี หน้า 86

ค่าจัดซือโต๊ะ พนักงานเทศบาล ระดับ 1-2 จํานวน 3,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางเอกสาร จํานวน 4 ชัน ขนาดความสูงไม่น้อย
กว่า 1.5 เมตร
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา)
(ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยขออนุมัติจัดซือตามราคา
ตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 86

ค่าจัดซือชันวางเอกสาร จํานวน 5,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีของพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ตัว
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา) (ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยขอ
อนุมัติจัดซือตามราคาตลาด)ปรากฏในแผนพัฒนา  3 ปี หน้า 86

ค่าจัดซือเก้าอี พนักงานเทศบาล จํานวน 2,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,300 บาท
งบลงทุน รวม 39,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ จานบันทึก
ข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ ค่าหมึกพิมพ์ โปรแกรม และอืนๆ ที
เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสําหรับเด็กและเยาวชน เช่น ค่า
ป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 53

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และศาสนา แก่เด็กและ
เยาวชนเพือต้อนรับเดือนรอมฎอน

จํานวน 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนําเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลฮู
ดา ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 57

ค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อยในโลกกว้าง (สานสายใยในครอบครัว) จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้สอน ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ โดยจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก และเยาวชน ตําบลท่าสาป
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 54

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ
ภาษามลายูกลาง) เพือพัฒนาเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเพิมศักยภาพศูนย์ฝึกอบรมจริยธรรมเทศบาล
ตําบลท่าสาป เช่น ฝึกอบรมบุคลากรผู้สอน ในการส่งเสริมการศึกษา การ
เรียนการสอนอัลกุรอ่าน และกีตาบสําหรับเด็กและเยาวชน
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 65

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนอัลกุรอาน และการสอนกีตาบ จํานวน 135,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการภาคฤดู
ร้อนให้แก่เด็ก และเยาวชนตําบลท่าสาป
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 56

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการภาคฤดูร้อน จํานวน 70,000 บาท

"เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทน/สมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า
เบียเลียง ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง โดยจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก และเยาวชน ตําบลท่าสาป
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 38 และ 107

ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่การสร้างสังคมสันติสุข จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร
กลางวันและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น โดยจัดกิจกรรมให้แก่
เด็ก และเยาวชน ตําบลท่าสาปให้มีขวัญกําลังใจในการเรียน
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 57

ค่าใช้จ่ายโครงการจุดประกายฝันเพือวันสําเร็จ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 1,581,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,244,800 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,965,800 บาท
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"เพือจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทียากจน และด้อยโอกาส
ในพืนทีตําบลท่าสาป
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 57

ทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน จํานวน 10,000 บาท

"เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสําหรับเด็กและเยาวชน เช่น ค่า
ป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 53

ค่าใช้จ่ายเพือเสริมสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพการดําเนินการของศูนย์
ฝึกอบรมจริยธรรมเทศบาลตําบลท่าสาป

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 คน อัตราคนละ 2,000.- บาท/ปี
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการจัดกิจกรรวันเด็ก
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 53

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โครงการส่ง
เสริมพัฒนาการเด็ก ฯลฯ และกิจกรรมอืนๆ ทีเป็นการพัฒนาการเรียนการ
สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 38

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กนูรุลฮูดา

จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(1)อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าสาป ตังไว้ 1,508,000.
- บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปี
ที 6 จํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2557 จํานวน 377 คน อัตราคน
ละ 20 บาท สําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถม
ศึกษายะลา จํานวน 200 วัน (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 53

(2)อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ  สาครินทร์) ตัง
ไว้ 528,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็ก
เล็ก - ประถมศึกษาปีที 6 จํานวนเด็ก ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2557 จํานวน 132 คน อัตราคนละ 20 บาท สําหรับเด็ก

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,721,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,721,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 2,721,000 บาท

"เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กเล็ก จํานวนเด็ก ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2557 จํานวน 44 คน อัตรา คนละ 20 บาท สําหรับเด็ก
นักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลฮูดา จํานวน 280 วัน
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)"

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 246,400 บาท

(1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลฮูดา ตังไว้ 98,600.
- บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จัดสรรให้เด็กเล็ก จํานวน
เด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2557 จํานวน 44 คน อัตราคนละ 8.
- บาท สําหรับเด็กนักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลฮู
ดา จํานวน 280 วัน (ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
(2) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านท่าสาป ตังไว้ 784,200.
- บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษา
ปีที 6 จํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2557 จํานวน 377 คน อัตราคน
ละ 8.- บาท สําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถม
ศึกษายะลา จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน) (ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)
(3) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ  สาครินทร์) ตัง
ไว้ 274,600.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จัดสรรให้เด็ก
เล็ก - ประถมศึกษาปีที 6 จํานวนเด็ก ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2557 จํานวน 132 คน อัตราคนละ 8.- บาท สําหรับเด็ก
นักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ยะลา จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน) (ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
(4) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสาคอ ตังไว้ 260,000.- บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปี
ที 6 จํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2557 จํานวน 125 คน อัตราคน
ละ 8.- บาท สําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถม
ศึกษายะลา จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)"

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,417,400 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,663,800 บาท
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นักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ยะลา จํานวน 200 วัน (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 53

(3) อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสาคอ ตังไว้ 500,000.
- บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปี
ที 6 จํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2557 จํานวน 125 คน อัตราคน
ละ 20 บาท สําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถม
ศึกษายะลา จํานวน 200 วัน (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานการศึกษา        งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ปรากฏใน
แผนพัฒนา 3 ปี หน้า 53

(4)อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าสาป ตังไว้ 70,000.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนให้แก่โรงเรียนบ้านท่าสาป ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมเพือการ
เรียนรู้  (ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 56

(5)อุดหนุนโรงเรียนบ้านสาคอ ตังไว้ 50,000.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนให้แก่โรงเรียนบ้านสาคอ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (O-NET)  (ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 56

(6)อุดหนุนโรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) ตังไว้ 50,000.
- บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาคริ
นทร์) ตามโครงการเรียนรู้ชุมชนสร้างคนด้วยวิถีพอเพียง(ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 56

(7)อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าสาป ตังไว้ 5,000.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนให้แก่โรงเรียนบ้านท่าสาป ตามโครงการค่ายคุณธรรมวัยใสห่างไกล
ยาเสพติด  (ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที 27 มิถุนายน 2557

(8)อุดหนุนโรงเรียนบ้านสาคอ ตังไว้ 5,000.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนให้แก่โรงเรียนบ้านสาคอ ตามโครงการกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด  (ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที 27 มิถุนายน 2557

(9)อุดหนุนโรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) ตังไว้ 5,000.
- บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาคริ
นทร์) ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1672  ลงวันที 27 มิถุนายน 2557
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังไว้ 70,000.- บาท เพือจ่าย
เป็นค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง (ตามภารกิจ)ตามอัตราทีทาง
ราชการกําหนด
 ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง (ตามภารกิจ)
ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 380,100 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิมสําหรับการสู้
รบ (พ.ส.ร.) ตังไว้ 24,300.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับพืนที
การสู้รบ ตามทีได้รับอนุมัติจากทางราชการ
ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 593,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,067,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,067,500 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,352,400 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

- อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านตําบลท่าสาป หมู่ละ 15,000.
- ตังไว้ 90,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ งานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านตําบลท่า
สาป (อสม.) ตามโครงการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และ
ฟืนฟูศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ตําบลท่าสาป
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 40

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมี เคมีภัณฑ์(พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 140,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
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เพือจ่ายเป็น
(1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตังไว้ 50,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
(2) ค่าจ้างเหมาบริการของ ทต.ท่าสาป ตังไว้ 370,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสาร แผ่นผับต่างๆ ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ เอกสารอืน ๆ ค่าถ่าย
เอกสาร และถ่ายแบบแปลน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่า
จ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าล้างฟิลม์ ค่าจ้างเขียน
ป้าย ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า ติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ค่าจ้างทํา
ของ ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป การติดตังโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยช่าง
เขียนแบบ อิเล็กทรอนิค ค่าจัดสถานที  จ้างเหมาทําสนามแข่งขัน จ้างเหมา
ออกแบบต่าง ๆ ฯลฯ และอืนๆ ทีมีความจําเป็น
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 170,000.- บาท เงินอุดหนุนทัวไป  200,000.
- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)"

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 420,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 525,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 58,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ตังไว้ 150,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
ตําบล เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ช่วยปฏิบัติงานเทศบาล
 เงินรางวัล (โบนัส) ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง ตังไว้ 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 328,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,303,400 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง นํามันจาระบี ถ่าน และอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี สําหรับรถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า และใช้กับเครืองจักรกลของหน่วยงานอืน
ทีเข้ามาปฏิบัติงานเพือประโยชน์ของเทศบาล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ อิฐ จอบ เสียม หิน ดิน ทราย ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  50,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟ โคม
ไฟฟ้า บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ 100,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 50,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเทศบาล. เช่น รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองขยายเสียง เครืองปรับ
อากาศ เครืองอัดสําเนา เครืองตัด
หญ้า เช่น อาคาร ถนน ประปา ไฟฟ้า และวัสดุต่างๆ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนา
ของพนักงานเทศบาล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจ
งาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายที
เกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ซึงจํา
เป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที
ไปนิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยียมชมงานหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้า
หน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
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ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครือง เครืองละ 22,000.
- บาท   ตังไว้ 44,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ ซึง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4 แกนหลัก (4 Core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า  3.0 GHz และมีหน่วยความจําแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อย
กว่า 6 MB จํานวน  1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยก จากแผงวงจรหลัก ทีมีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า  4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ามีขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB    จํานวน  1 หน่วย
- มี DVD – RW หรือดีกว่า จํานวน  1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- จอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า  600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน  1 หน่วย
 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 88

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 44,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเทปวัดระยะทางสแตนเลส กว้างไม่น้อย
กว่า 10 มิลลิเมตร ความยาว 50 เมตร
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)(ไม่ปรากฎในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  โดยขออนุมัติจัดซือตามราคาตลาด) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 89

จัดซือเทปวัดระยะทางสแตนเลส จํานวน 7,500 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ
ค่าครุภัณฑ์ รวม 131,500 บาท
งบลงทุน รวม 981,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ จานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ ค่าหมึกพิมพ์ โปรแกรม และอืนๆ ที
เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 75,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการโฆษณา และเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย  กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี สติ
กเกอร์ ฟิล์ม และอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 ซอยสาลิลาเต๊ะ ตําบล
ท่าสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 180 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  540 ตร.ม.ตามราย
ละเอียดแบบรูปเทศบาลตําบลท่าสาปกําหนด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน)ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 94

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 ซอยสาลิลาเต๊ะ จํานวน 440,000 บาท

โครงการก่อสร้างคูระบายนําและบ่อพักนํา คสล.หมู่ที 3 บ้านลิมุด ถนน
สายดารุสสลาม (ลิมุด - ท่าสาป)พร้อมยกระดับทางเท้า ปริมาณ
งานกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 360 เมตร รวม 2 ข้างทาง  ตามราย
ละเอียดแบบรูปเทศบาลตําบลท่าสาปกําหนด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เงินชดเชยรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน)ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 100

โครงการก่อสร้างคูระบายนําและบ่อพักนํา คสล. พร้อมยกระดับทางเท้า หมู่ที
3

จํานวน 2,828,400 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 ซอยปายอ 3 ตําบลท่า
สาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ปริมาณงาน ความยาว  156 เมตร วาง
ท่อ คสล.ขนาด 0.80 เมตร จํานวน 140 ท่อน  ตามรายละเอียดแบบรูป
เทศบาลตําบลท่าสาปกําหนด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน)ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 100

โครงการก่อสร้างคูระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ซอยปายอ 3 จํานวน 640,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,703,400 บาท
งบลงทุน รวม 5,703,400 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 5,703,400 บาท

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตําบลท่าสาป อําเภอ
เมือง จังหวัดยะลา ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ขนาด
ยาว 10.00 เมตร  ตามรายละเอียดแบบรูปเทศบาลตําบลท่าสาปกําหนด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 103

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 จํานวน 850,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 850,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์สี รองรับการพิมพ์ 2 หน้า
อัตโนมัติ และกระดาษขนาด A3 ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600 x 600 dpi เอกสาร จํานวน  1 เครือง
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)(ไม่ปรากฎในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  โดยขออนุมัติจัดซือตามราคาตลาด) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 89

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์เอกสาร จํานวน 80,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมสนับสนุนการจัด
ทําแผนตําบลและกิจกรรมอืนๆ ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดแผนพัฒนาท้องถิน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ป้าย อาหาร เครือง
ดืม ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 91

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าชดใช้เงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 03610.3/ว0132 ลงวัน
ที  11 มกราคม  2551 เรือง แจ้งแนวทางการดําเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน ทีให้เทศบาลตังงบประมาณชดใช้เงินคืนในกรณีทีกลุ่ม
อาชีพไม่ชําระหนี
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ค่าชดใช้เงินคืน เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 420,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 1,250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,250,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,380,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพือจ่ายเป็นจัดทําป้ายชือตําบล หมู่บ้าน ถนน ซอย ป้ายเครืองหมาย
จราจร สถานทีราชการต่าง ๆ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน)ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 79

โครงการจัดทําป้ายชือตําบล หมู่บ้าน ถนน ซอย ป้ายเครืองหมายจราจร
สถานทีราชการต่าง ๆ

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที  4 ซอยพงจืองา 1 ตําบล
ท่าสาป อําเภอเมืองจังหวัดยะลา ผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 170 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ตามราย
ละเอียดแบบรูปเทศบาลตําบลท่าสาปกําหนด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน)ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 94

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 ซอยพงจืองา 1 จํานวน 536,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 ซอยเป๊าะเต๊ะ ตําบลท่า
สาป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 ระยะทาง 355 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,420 ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อ คสล.ขนาด 0.80 เมตร จํานวน 14 ท่อน  ตามรายละเอียดแบบรูป
เทศบาลตําบลท่าสาปกําหนด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน)ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 98

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 ซอยเป๊าะเต๊ะ จํานวน 1,159,000 บาท
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เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด เช่น ค่าของ
รางวัล ค่าเอกสาร ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ (ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 70

โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด จํานวน 20,000 บาท

เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดบ้านน่าอยู่ระดับหมู่บ้านและ
ระดับตําบล เช่น ค่าของรางวัล   ค่าเอกสาร ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี    หน้า 70

โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ระดับหมู่บ้านและระดับตําบล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการธนาคารขยะและรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)ปรากฏในแผน
พัฒนา  3 ปี หน้า 82

โครงการธนาคารขยะ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. (ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ง
เสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนา  3 ปี หน้า 69

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน จปฐ. จํานวน 30,000 บาท

เพือเสริมสร้างปกป้องสถาบันสําคัญของชาติและความสามัคคีของคนใน
ชาติ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 92

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปกป้องสถาบันของชาติ จํานวน 10,000 บาท

"เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของพระ
บาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 48

ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด และส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด ทต.ท่าสาป
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 78

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้ในการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานของเยาวชน กลุ่ม
แม่บ้าน ประชาชน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ฯลฯ (ตามโครงการทีผู้บริหาร
อนุมัติ)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 47

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที จํานวน 500,000 บาท
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(1.1) อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ ตําบลท่าสาป ตังไว้ 100,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) ปรากฏใน
แผนพัฒนา 3 ปี หน้า 70
(1.2) อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน  ตังไว้  30,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) ปรากฏใน
แผนพัฒนา  3 ปี หน้า 72

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท

เพือใช้จ่ายตามโครงการสตรีสัญจร เช่น ค่าอาหารและเครืองดืมและค่าใช้
จ่ายอืนตามความจําเป็น ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 70

โครงการสตรีสัญจร จํานวน 30,000 บาท

เพือใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทํากิจกรรมของกลุ่มสตรี
และกลุ่มแม่บ้าน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่าย
อืน ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 68

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทํากิจกรรมของกลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
ตําบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 47

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในตําบล จํานวน 30,000 บาท

เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน
เยาวชนเทศบาลตําบลท่าสาป และรายจ่ายทีเกียวข้อง ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 72

โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานสถาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตําบลท่าสาป

จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้กับนักกีฬาเทศบาลตําบลท่าสาป
ส่งเข้าแข่งขัน หมู่บ้านและชุมชนในพืนที ทต.ท่าสาป จํานวน  6  หมู่
บ้าน เพือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬา
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทีดีของเด็กและ
เยาวชนในตําบลท่าสาป โดยการแข่งกีฬาเชือมความสัมพันธ์ จัดการ
ประกวดแข่งขัน นิทรรศการทางศาสนา และคุณธรรม จริยธรรม เช่น จัด
ซืออุปกรณ์การแข่งขัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน เงินรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียม
การแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอืนตามความจําเป็นและเหมาะสม
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 56

ค่าใช้จ่ายโครงการตาดีกาสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประจําปีต้านยาเสพติด ตัง
ไว้ 200,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตําบลท่าสาป เช่น จัดซืออุปกรณ์การแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัล ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอืนตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 75
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตัง
ไว้ 100,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันประเภทต่างๆ ทีหน่วยงานต่างๆ จัดขึน (ตังจ่ายจาก  เงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 76
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาไตรภาคีตําบลท่าสาป  ตัง
ไว้ 50,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ไตรภาคีตําบลท่าสาป เช่น จัดซืออุปกรณ์การแข่งขัน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัล ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอืนตามความ
จําเป็นและเหมาะสม (ตังจ่ายจาก      เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 76

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 550,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



วันทีพิมพ์ : 20/10/2558  10:28:08 หน้า : 30/31

เพือจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช จัดซือพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ ปุ๋ยบํารุงดิน สารเคมีกําจัดพืชและหญ้า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก อาหารสัตว์ วัสดุเพาะ
ชํา กรรไกรตัดหญ้า และอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท

แผนงานการเกษตร

- อุดหนุนอําเภอเมืองยะลา ตังไว้ 20,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อําเภอเมืองยะลาตามโครงการสนับสนุนการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถินในเขตอําเภอเมืองยะลา
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน) ปรากฏ
ในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 92

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 65

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมตําบลท่าสาป จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที ค่าจัดทําป้าย ค่าจัดซือของขวัญ ของ
รางวัล ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 65

ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดนัดภูมิปัญญา จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา งานประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ตังไว้ 350,000.
- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถินต่างๆ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีวันลอย
กระทง ประเพณีวันขึนปีใหม่  ประเพณีเดือนถือศีลอด ประเพณีวันฮารีรา
ยอ ฯลฯ และเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ เครืองอุปโภค บริโภค และการจ้าง
เหมาบริการทีใช้ในการจัดพิธีทางศาสนา
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน) ปรากฏในแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 64

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 720,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ก.บ.ท.) ร้อยละ 2 ของการประมาณการรายได้ ไม่รวมเงินอุด
หนุน (ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 400,000 บาท

- เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตังไว้ 170,000 บาท เพือจ่าย
เป็นเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพตําบลท่าสาป
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)
- ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตังไว้ 27,300 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ อปท.เกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.
ศ. 2555 ถือปฏิบัติตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.) ที ส.ท.ท. 531/2555 เรืองการตังงบประมาณรายจ่ายเกียว
กับค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) (ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 197,300 บาท

เพือใช้จ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขต ทต.ท่าสาป
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินสงเคราะห์เบียยังชีพ     ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ทีจะได้
รับเบียยังชีพจะต้องเป็นผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัย
แล้วโดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับสิทธิเบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ จํานวน 1 คน (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประกันสังคม 5% สําหรับเงินอุดหนุน และค่าเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม 5% ของ เทศบาล ให้แก่ลูกจ้าง ทต.ท่าสาป จํานวน 15 อัตรา (ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 114,500 บาท
งบกลาง รวม 1,135,800 บาท
งบกลาง รวม 1,135,800 บาท
งบกลาง รวม 1,135,800 บาท

แผนงานงบกลาง

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ในเขต ทต. ท่าสาป
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์
แหล่งนําและป่าไม้) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 81

ค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท


