
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 

สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑   ประจําป ๒๕๖๐ 
วันที่  ๑  สิงหาคม   ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
….......................................................... 

ผูมาประชุมสภาเทศบาล 
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอาดานา  เสะแม ประธานสภาเทศบาล อาดานา  เสะแม  
๒ นายมาหามะตาเยะ  โตะละ รองประธานสภาเทศบาล มาหามะตาเยะ  โตะละ  
๓ นายมืออาลี  เจะมะ สมาชิกสภาเทศบาล มืออาลี  เจะมะ  
๔ นายอูมา  มีเหาะ สมาชิกสภาเทศบาล อูมา  มีเหาะ  
๕ นายอาหามะ  อาแซ สมาชิกสภาเทศบาล อาหามะ  อาแซ  
๖ นายอับดุลเลาะ  กูแซ สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลเลาะ  กูแซ  
๗ นายอุสมาน  วาเงาะ สมาชิกสภาเทศบาล  ลา 
๘ นายยะโกะ  สามะ สมาชิกสภาเทศบาล ยะโกะ  สามะ  
๙ นายซุลกรีนัย  สาแม สมาชิกสภาเทศบาล ซุลกรีนัย  สาแม  

๑๐ นายมะบีดี  สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล มะบีดี  สาแลเมาะ  
๑๑ นายคาเร็ม  แมเยาะ สมาชิกสภาเทศบาล/ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
คาเร็ม  แมเยาะ  

ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล 
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเจะอูเซ็ง  สาและ นายกเทศมนตรี เจะอูเซ็ง  สาและ  
๒ นายอับดุลฮาฟส  โตะกูมิ รองนายกเทศมนตรี อับดุลฮาฟส  โตะกูมิ  
๓ นางปทมา  มูซอ เลขานุการนายกเทศมนตรี ปทมา  มูซอ  
๔ นายอมาตย  เปาะแย ผูอํานวยการกองชาง อมาตย  เปาะแย  
๕ น.ส.อรุณี  กะนอง หัวหนาสํานักปลัด อรุณี  กะนอง  
๖ นายมูฮํามัดอาลี  มิสุแท ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม มูฮํามัดอาลี  มิสุแท  
๗ นางซารีปะห  หะยีแวดือเระ ผูอํานวยการกองคลัง ซารีปะห  หะยีแวดือเระ  
๘ นางสาวคอมือซะห  มะและ นักวิเคราะหนโยบายและแผน คอมือซะห  มะและ  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายคาเร็ม  แมเยาะ  เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล ทุกทาน  ผมนายคาเร็ม  แมเยาะ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลตนไทร 

วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี  ๑  ประจําป 
๒๕๖๐  บัดนี้  ท่ีประชุมครบองคประชุมแลว  ขอเรียนเชิญประธานสภา
เทศบาลเปดการประชุม  ขอเรียนเชิญครับ 

นายอาดานา  เสะแม     บิสมิลลาฮฮีเราะหมานิรรอฮีม อัสสาลามูอาลัยวาเราะหมาตุลเลาะฮีวาบารอกาตุฮ  
ประธานสภาเทศบาล   ขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓   
 คร้ังท่ี ๑ ประจําป  ๒๕๖๐  ซ่ึงมีระเบียบวาระท้ังหมด  ๖  วาระ 

ระเบียบวาระที่ ๑           เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    ไมมี 

ระเบียบวาระที่ ๒          เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
นายอาดานา  เสะแม       การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐   
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตรวจสอบรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา เชิญครับ   
 สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือแก ไขหรือไม  ถาไม มี           

ใหถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 

มติที่ประชุม  - มติเปนเอกฉันท  (รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา) 

ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องดวน 
- ไมมี 

ระเบียบวาระที่ ๔ - ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ   
  พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐ รายการ ดังน้ี 

โอนลด จํานวน ๑ รายการ  
 โครงการขยายแนวเขตระบบประปา  จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

โอนลดจํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
 โอนเพ่ิม  จํานวน ๙ รายการ 

๑. เงินเดือนพนักงาน (สํานักปลัด) จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
    ๒. คาจางลูกจางประจํา จํานวน ๔,๐๐๐ บาท  
    ๓. คาบริการโทรศัพท (สํานักงาน)  จํานวน ๑๗๕,๐๐๐ บาท 
    ๔. คาไฟฟา จํานวน  ๑๓๕,๐๐๐ บาท 
    ๕. คาบริการโทรศัพท (ศูนยเด็กฯ) จํานวน ๖,๐๐๐ บาท 
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๖. วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท  
๗. วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๘. เงินเดือนพนักงาน (ครูศูนยเด็กฯ) จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
๙. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

นายอาดานา เสะแม  เชิญ ทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  
ประธานสภา     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครับ 
นายเจะอูเซ็ง สาและ  เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม
นายกเทศมนตรี   ทุกทาน  

หลักการ ตามท่ี สภาเทศบาลตําบลตนไทร ไดอนุมัติใชเทศบัญญัติงบประมาณ 
      รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการ 
     จังหวัดนราธิวาส และไดประกาศใชไปแลว  นั้น เนื่องจากเทศบาลตําบลตนไทร 
      มีความจําเปนท่ีจะตองขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ                  
     พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดดังนี้  

  ๑. โอนงบประมาณรายจาย 
        โอนออก  จํานวน  ๑  รายการ 

    หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
    - ประเภท โครงการขยายโครงการขยายแนวเขตระบบประปา ระยะทาง    

     ๒,๐๐๐ เมตร จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามปริมาณงาน 
     ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏใน 
     แผนงานเคหะและชุมชน)  งบประมาณอนุมัติ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
     งบประมาณคงเห ลือก อนโอน ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  โอนลดครั้ ง น้ี   
     ๔๗๙,๐๐๐บาท   งบประมาณคง เหลือหลังโอน ๕๒๑,๐๐๐ บาท  
    (หนา ๒๕/๒๙ 

    โอนเพิ่ม จํานวน  ๖  รายการ   
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 
    - ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน ๗๕๖,๖๔๐ บาท เพ่ือจายเปนเงินเดือน 
    พนักงานเทศบาล พรอมท้ังเงินปรับปรุงประจําปโดยคํานวณ ตั้งไมเกิน ๑๒  
     เดือน ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)  
    งบประมาณอนุมัติ  ๗๕๖,๖๔๐ บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน  
     ๘๐,๗๘๓ บาท โอนเพิ่มครั้งน้ี ๑๒๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือ 
     หลังโอน๒๐๐,๗๘๓ บาท (หนา ๒/๒๙) 

  - ประเภท คาจางลูกจางประจํา จํานวน ๑๙๗,๙๔๐ บาท เพ่ือจายเปนคาจาง 
     ลูกจางประจํา พรอมท้ังเงินปรับปรุงประจําปโดยคํานวณ ตั้งไมเกิน ๑๒ เดือน  
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     ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) งบประมาณอนุมัติ  
     ๑๙๗,๙๔๐ บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๔๗,๑๖๐  บาท โอนเพิ่มครั้งน้ี  
     ๔,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๑,๑๖๐ บาท (หนา ๒/๒๙) 
    หมวดคาสาธารณูปโภค 

- ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน ๑,๔๘๓,๒๐๐ บาท เพ่ือจายเปนเงินเดือน 
   ขาราชการครูผูดูแลเด็ก พรอมท้ังเงินปรับปรุงประจําปโดยคํานวณ ตั้งไมเกิน ๑๒  
   เดือน จํานวน ๖ อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)  
     งบประมาณอนุมัติ ๑,๔๘๓,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๒๒๔,๗๖๐ บาท  
   โอนเพิ่มครั้งน้ี ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๕๔,๗๖๐ บาท (หนา  
   ๑๓/๒๙) 
  - ประเภท คาบริการโทรศัพท จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท 

     สํานักงานและโทรศัพทเคล่ือนท่ี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงาน 
     บริหารงานทั่วไป) งบประมาณอนุมัติ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
     กอนโอน ๕,๘๓๕.๔๙ บาท โอนเพิ่มครั้งน้ี ๑๗๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
     หลังโอน ๑๘๐,๘๓๕.๔๙ บาท (หนา ๖/๒๙) 
     - ประเภท คาไฟฟา จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสํานักงานและ 
     กระแสไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลตนไทร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
     (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) งบประมาณอนุมัติ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
     งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๔๓,๔๓๙.๓๕  บาท โอนเพิ่มครั้งน้ี ๑๓๕,๐๐๐ บาท  
     งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๗๘,๔๓๙.๓๕ บาท (หนา ๖/๒๙) 
     - ประเภท บริการโทรศัพท จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท และ 
     คาใชจายท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการใชบริการ เชน คาเชาเคร่ือง คาเชาหมายเลขโทรศัพท  
     คาบํารุงรักษาสายสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน 
     แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บาท  
     งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๑,๒๖๔.๕๒ บาท โอนเพิ่มครั้งน้ี ๖,๐๐๐ บาท  
     งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗,๒๖๔.๕๒ บาท (หนา ๖/๒๙) 
     หมวดคาวัสดุ 
    - ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายใน 
     การจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร อาทิเชน กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม และอ่ืนๆ   
     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) งบประมาณ 
     อนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๙,๖๘๒ บาท โอนเพิ่มครั้งน้ี  

  ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔๙,๖๘๒ บาท (หนา ๕/๒๙) 
 
 
 
 
 
 



- ๕ - 
 

    หมวดงบกลาง 
     - ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 175,180 บาท เพ่ือจายเปนคา 
    สมทบเงินประกันสังคม ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง ให 
     พนักงานจางไดรับสิทธิประโยชน และมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ 
     ประกันสังคม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งบประมาณอนุมัติ    
      ๑๗๕,๑๘๐ บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๑๐,๔๖๔ บาท โอนเพิ่มครั้งน้ี  
     ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๐,๔๖๔ บาท (หนา ๒๗/๒๙) 

  เหตุผล 
   เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลตนไทร เปนไปดวยความเรียบรอย  

    มีความคลองตัวและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ 
    งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไข 
    เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจาย 
    หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
    เปล่ียนแปลง หรือโอนจัดตั้งเปนรายการใหมใหเปนอํานาจของสภาทองถิ่น 

    จึงเห็นควรนําเขาระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร  ตอไป 
นายอาดานา เสะแม  สมาชิกทานใด ตองการจะสอบถามเก่ียวกับญัตติโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เชิญครับ ถาไมมี ผมขอมติท่ีประชุม 
    สมาชิกทานใดเห็นชอบโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๖๐  
มติท่ีประชุม   มติเปนเอกฉันท เห็นชอบโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๖๐ 

โอนลด จํานวน ๑ รายการ  
 โครงการขยายแนวเขตระบบประปา  จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

โอนลดจํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
 โอนเพ่ิม  จํานวน ๙ รายการ 

๑. เงินเดือนพนักงาน (สํานักปลัด) จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
    ๒. คาจางลูกจางประจํา จํานวน ๔,๐๐๐ บาท  
    ๓. คาบริการโทรศัพท (สํานักงาน)  จํานวน ๑๗๕,๐๐๐ บาท 
    ๔. คาไฟฟา จํานวน  ๑๓๕,๐๐๐ บาท 
    ๕. คาบริการโทรศัพท (ศูนยเด็กฯ) จํานวน ๖,๐๐๐ บาท 

๖. วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท  
๗. วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๘. เงินเดือนพนักงาน (ครูศูนยเด็กฯ) จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
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๙. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
         ประจําป ๒๕๖๑ ขั้นรับหลักการ  

นายอาดานา  เสะแม     ขอเชิญคณะผูบริหารกลาวคําแถลงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประธานสภาเทศบาล  ประจําป ๒๕๖๑ ขอเรียนเชิญครับ  

นายเจะอูเซ็ง  สาและ  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  บัดนี้       
นายกเทศมนตรี ถึงเวลาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลตนไทร  จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลอีกค ร้ังหนึ่ ง  ฉะนั้ น           
ในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีตําบลตนไทร  จึงขอแถลงใหประธานสภา     
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลตนไทร  ทุกทานไดทราบสถานะทางการคลัง  
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังตอไปนี้ 

    ๑.  สถานะการคลัง 
    ๑.๑  งบประมาณรายจายท่ัวไปในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ วันท่ี  
     ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  เทศบาลตําบลตนไทร  มีสถานะการเงิน    
     ดังนี้ 

   ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน  ๑๘,๐๕๙,๓๒๙.๓๙  บาท 
   ๑.๑.๒  เงินสะสม  ๑๒,๘๒๙,๓๙๙.๔๘  บาท 
   ๑.๑.๓  ทุนสํารองเงินสะสม  ๗,๐๐๓,๘๕๘.๗๘ บาท 
   ๑.๑.๔  รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  จํานวน  -  
             โครงการ    รวม   -  บาท 
    ๑.๑.๕  รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน  -   

     โครงการ  รวม  -  บาท 
    ๑.๒  เงินกูคงคาง  ๑๖,๔๓๘,๒๕๒.๑๖  บาท 
    ๒.  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ณ วันท่ี  ๓๐  
     มิถุนายน ๒๕๖๐) 
    (๑)  รายรับจริงท้ังส้ิน  ๓๑,๙๘๓,๒๑๒.๑๗  บาท  ประกอบดวย 
    หมวดภาษีอากร    ๓๘๖,๘๗๙.๑๐  บาท 
    หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  ๑๑๔,๙๓๘.๐๐   บาท 
    หมวดรายไดจากทรัพยสิน   ๑๗๖,๐๓๑.๑๕    บาท 
    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย -  บาท 
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    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    ๓,๔๐๐.๐๐  บาท 
    หมวดรายไดจากทุน    -  บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร             ๑๒,๕๖๐๑๔๘.๙๒   บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป          ๑๘,๗๔๑๘๑๕.๐๐   บาท 
    (๒)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค    -   บาท 
    (๓)  รายจายจริง  จํานวน  ๒๗,๑๔๙,๙๗๒.๖๙ บาท 
    งบกลาง       ๔,๘๐๐,๒๑๒.๙๔ บาท 
    งบบุคลากร    ๑๐,๐๗๙,๕๕๕.๐๐ บาท 
    งบดําเนินการ    ๘,๑๕๓,๔๖๔.๗๕ บาท 
    งบรายจายอ่ืน     -  บาท 
    งบเงินอุดหนุน    ๒,๓๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท 
    งบลงทุน     ๑,๘๐๙,๗๔๐.๐๐ บาท 
    (๔)  รายจายท่ีจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  -     บาท  
    (๕)  มีรายจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีจํานวน -  บาท    
นายอาดานา เสะแม  สําหรับรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประธานสภาเทศบาล    ท่ีจะนําเสนอตอท่ีประชุม ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ไดนําเสนอ ขอเชิญครับ 
นายเจะอูเซ็ง สาและ  รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
นายกเทศมนตรี    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตําบลตนไทร อําเภอบาเจาะ 
      จังหวัดนราธิวาส ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
แยกเปน  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป  รวม ๗,๑๔๙,๗๒๐ 
บาท งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม๔,๙๕๘,๖๒๐ บาท 
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน ๖๙๕,๕๒๐ บาท เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 
๑๙๘,๗๒๐ บาท เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จํานวน ๑,๓๗๔,๔๘๐ บาท เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม ๒,๑๙๕,๐๖๐ 
บาท แยกเปน เงินเดือนพนักงาน จํานวน ๑,๒๖๒,๑๐๐ บาท เงินเพ่ิมตางๆ 
ของพนักงาน จํานวน ๒๖๖,๑๒๐ บาท เงินประจําตําแหนง จํานวน 
๘๔,๐๐๐ บาท คาจางลูกจางประจํา จํานวน ๒๐๙,๐๔๐ บาท คาตอบแทน
พนักงานจาง จํานวน ๓๐๑,๘๐๐ บาท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 
จํานวน ๗๒,๐๐๐ บาท ตอไป ก็เปน งบดําเนินงาน รวม ๒,๑๐๗,๐๐๐  
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บาท แยกไดดังนี้ คาตอบแทน  รวม ๑๓๓,๐๐๐ บาท ประกอบดวย
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท คาเบ้ียประชุม จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท คา
เชาบาน จํานวน ๗๘,๐๐๐ บาท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 
๑๐,๐๐๐ บาท  ตอไปจะเปนในสวนของ คาใชสอย รวม ๑,๑๔๔,๐๐๐ 
บาท แยกเปน รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท  สําหรับ
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
ประกอบดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และฝกอบรมพัฒนา
บุคลากร ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง ท้ังในและตางประเทศ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โครงการจางเหมา
บริการ จํานวน ๔๔๔,๐๐๐ บาท โครงการทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสงเสริมใหมีคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท คาบํารุงและซอมแซม จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ตอไป เปน 
คาวัสดุ  รวม ๓๘๐,๐๐๐ บาท แยกเปน วัสดุสํานักงาน จํานวน ๓๐,๐๐๐ 
บาท วัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท วัสดุ
คอมพิวเตอร จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตอไป เปน คาสาธารณูปโภค รวม 
๔๕๐,๐๐๐ บาท แยกเปน คาไฟฟา จํานวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท คาบริการ
โทรศัพท จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบลงทุน รวม ๙,๕๐๐ บาท  เปนคา
ครุภัณฑ รวม ๙,๕๐๐ บาท ครุภัณฑงานบานงานครัว โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน ๙,๕๐๐ บาท  
งานบริหารงานคลัง รวม ๑,๘๖๔,๙๘๐ บาท แยกไดดังนี้ งบบุคลากร รวม 
๑,๘๖๔,๙๘๐ บาท แยกไดดังนี้ เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 
จํานวน ๙๑๘,๕๔๐ บาท เงินเพ่ือตางๆ ของพนักงาน จํานวน ๑๑๑,๘๔๐ 
บาท เงินประจําตําแหนง จํานวน ๔๒,๐๐๐ บาท คาตอบแทนพนักงานจาง 
จํานวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน ๔๒,๐๐๐ 
บาท งบดําเนินงาน รวม ๖๐๓,๐๐๐ บาท แยกเปน คาตอบแทน จํานวน 
๑๔๔,๐๐๐ บาท  ประกอบดวย คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท คาเชาบาน จํานวน ๑๑๔,๐๐๐ บาท เงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตอไป ก็เปนในสวนของ 
คาใชสอย รวม ๓๖๙,๐๐๐ บาท  
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รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
ประกอบดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และการฝกอบรมพัฒนา
บุคลากร จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท โครงการจางเหมาบริการ จํานวน 
๓๒๔,๐๐๐ บาท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท คา
วัสดุ  รวม ๖๐,๐๐๐ บาท แยกไดดังนี้ วัสดุสํานักงาน จํานวน ๓๐,๐๐๐ 
บาท วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท วัสดุคอมพิวเตอร 
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท คาสาธารณูปโภค รวม ๓๐,๐๐๐ บาท แยกเปน 
คาบริการโทรศัพท จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท คาบริการไปรษณีย จํานวน 
๒๐,๐๐๐ บาท ครับ ตอไปก็เปนในสวนของ  งบลงทุน  รวม ๓๙,๖๐๐ 
บาท เปน คาครุภัณฑ รวม ๓๙,๖๐๐ บาท ครุภัณฑคอมพิวเตอร โครงการ
จัดซ้ือคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ จํานวน ๑ เคร่ือง
จํานวน ๒๒,๐๐๐ บาท โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี ๑ จํานวน ๑ เคร่ือง จํานวน ๗,๙๐๐ บาท 
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร สําหรับงานเอกสารท่ัวไป จํานวน ๓,๑๐๐ 
บาท โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๑ เคร่ือง 
จํานวน ๒,๘๐๐ บาท โครงการจัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอรใชงานประเภทติดตั้งมากโรงงาน (OEM) จํานวน 
๓,๘๐๐ บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม ๑,๓๒๗,๖๘๐ บาท งบบุคลากร 
รวม ๑,๐๕๗,๖๘๐ บาท เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม ๑,๐๕๗,๖๘๐ บาท 
แยกออกเปน คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน ๖๖๕,๗๖๐ บาท เงินเพ่ิม
ตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน ๒๕๒,๐๐๐ บาท งบดําเนินงาน รวม 
๒๗๐,๐๐๐ บาท แยกเปน คาใชสอย รวม ๑๖๕,๐๐๐ บาท ประกอบดวย 
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกันสาธารณภัยใหกับประชาชน 
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท ตอไป เปน คาวัสดุ รวม ๘๕,๐๐๐ บาท 
ประกอบดวย คาไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท วัสดุยานพาหนะ
และขนสง จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 
๒๐,๐๐๐ บาท วัสดุเคร่ืองแตงกาย จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท วัสดุเคร่ือง
ดับเพลิง จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท  คาสาธารณูปโภค รวม ๒๐,๐๐๐ บาท 
เปน คาไฟฟา จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย รวม ๒๐,๐๐๐ บาท งบดําเนินงาน ๒๐,๐๐๐ บาท  
 
 
 
 
 



      - ๑๐ – 

 

คาตอบแทน จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณตอไป ก็เปนในสวนของ 
แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม ๔,๘๕๖,๑๖๐ 
บาท งบบุคลากร รวม ๘๓๓,๑๖๐ บาท ในสวนของเงินเดือน (ฝายประจํา)  
รวม ๘๓๓,๑๖๐ บาท แยกดังนี้ เงินเดือนพนักงาน จํานวน ๔๖๑,๑๖๐ 
บาท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท เงินประจํา
ตําแหนง จํานวน ๔๒,๐๐๐ บาท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 
๒๑๖,๐๐๐ บาท และเงินเพ่ิมของพนักงานจาง จํานวน ๘๔,๐๐๐ บาท 
สําหรับ งบดําเนินงาน รวม ๑,๐๖๗,๐๐๐ บาท แยกเปน คาตอบแทน รวม 
๑๐,๐๐๐ บาท เปน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 
๑๐,๐๐๐ บาท คาใชสอย รวม ๘๖๗,๐๐๐ บาท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึง
บริการ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาเย็บเลม เขาปกหนังสือ หรือ
เอกสารรูปเลม คาใชจายดานอิเล็กทรอนิกส คาใชจายตางๆ ท่ีมีความ
จําเปนฯ รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ แยกเปน คาใชจายในการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็ก
แหงชาติ และวันสําคัญอ่ืนๆ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการและฝกอบรมพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท คาใชจายในการฝกอบรม
ภาษาอังกฤษแกเด็กและเยาวชน ชวงปดภาคเรียน จํานวน ๑๗๐,๐๐๐ 
บาท โครงการจางเหมาบริการ จํานวน ๔๓๒,๐๐๐ บาท คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตอไปเปน คาวัสดุ รวม ๖๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุสํานักงาน จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 
๕,๐๐๐ บาท วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท วัสดุ
คอมพิวเตอร จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท คาสาธารณูปโภค รวม ๗๐,๐๐๐ 
บาท แยกเปน คาไฟฟา จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท คาบริการโทรศัพท จํานวน 
๑๐,๐๐๐ บาท งบเงินอุดหนุน รวม ๓,๐๑๖,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุน รวม  
๓,๐๑๖,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน ๓,๐๑๖,๐๐๐ บาท 
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ภายในเขต
เทศบาลท้ัง ๒ แหง จํานวน ๒๐๐ วัน ตอไปเปน งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา รวม ๔,๙๐๙,๗๒๐ บาท งบบุคลากร รวม ๒,๑๓๓,๐๖๐ 
บาท เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม ๒,๑๓๓,๐๖๐ บาท แยกเปน เงินเดือน
พนักงาน จํานวน ๑,๕๗๔,๒๒๐ บาท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 
๑๘๐,๐๐๐ บาท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน ๒๙๐,๑๖๐ บาท 
งบดําเนินงาน รวม ๒,๗๔๖,๗๖๐ เปน คาตอบแทน รวม ๑๐,๐๐๐ บาท 
เปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท คาใชสอย รวม  
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๑,๐๓๒,๐๐๐ บาท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดกิจกรรมกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลตนไทร จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท คาใชจายโครงการทัศน
ศึกษาแหลงเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลตนไทร จํานวน 
๗๐,๐๐๐ บาท คาใชจายโครงการวันสําคัญตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท คาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
คาใชจายโครงการสานสัมพันธครูและผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 
๖๐,๐๐๐ บาท คาใชจายโครงการอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน ๕๘๘,๐๐๐ บาท คาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมอนุรักษ
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมของศูนยฯ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท โครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน ๒๐๔,๐๐๐ บาท    
คาวัสดุ รวม ๑,๗๐๔,๗๖๐ บาท แยกเปน วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 
๓๐,๐๐๐ บาท คาอาหารเสริม (นม) จํานวน ๑,๖๗๔,๗๖๐ บาท งบลงทุน 
รวม ๒๙,๙๐๐ บาท คาครุภัณฑ รวม ๒๙,๙๐๐ บาท เปน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ 
จํานวน ๑ เคร่ือง จํานวน ๒๒,๐๐๐ บาท โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพชนิด
เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี ๑ จํานวน ๑ เคร่ือง 
จํานวน ๗,๙๐๐ บาท งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวม ๒๐,๐๐๐ บาท       
งบดําเนินงาน รวม ๒๐,๐๐๐ บาท คาใชสอย ๒๐,๐๐๐ บาท รายจาย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม ๒,๘๔๔,๓๖๐ 
บาท งบบุคลากร รวม ๒,๐๖๑,๓๖๐ บาท เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 
๒,๐๖๑,๓๖๐ บาท แยกไดดังนี้ เงินเดือนพนักงาน จํานวน ๗๖๕,๑๒๐ บาท เงิน
เพ่ิมตางๆ ของพนักงาน จํานวน ๘๙,๗๖๐ บาท เงินประจําตําแหนง จํานวน 
๔๒,๐๐๐ บาท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน ๘๔๘,๒๘๐ บาท เงินเพ่ิมตางๆ  
ของพนักงานจาง จํานวน ๓๑๖,๒๐๐ บาท งบดําเนินงาน รวม ๗๘๓,๐๐๐ บาท 
คาตอบแทน รวม ๙๘,๐๐๐ บาท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท คาเชาบาน จํานวน ๗๘,๐๐๐ บาท เงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตร จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท คาใชสอย รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท รายจาย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ และการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล และ 
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พนักงานจาง จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน จํานวน 
๑๕๐,๐๐๐ คาวัสดุ รวม ๔๘๕,๐๐๐ บาท แยกเปน คาวัสดุสํานักงาน จํานวน 
๒๐,๐๐๐ บาท วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท วัสดุเช้ือเพลงและหลอล่ืน จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ 
บาท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุการเกษตร จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 
๑๐,๐๐๐ บาท วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท ตอไปครับ งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม ๑,๙๗๔,๘๐๐ บาท งบดําเนินงาน รวม
๑,๖๓๒,๐๐๐ บาท คาใชสอย รวม ๑,๙๒๒,๐๐๐ บาท ประกอบดวย รายจาย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการจาง
งานรักษาความสะอาด จํานวน ๑,๖๓๒,๐๐๐ บาท โครงการดําเนินการดาน
สงเสริมปองกันโรคติดตอและโรคเอดส จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท โครงการปองกัน
โรคพิษสุนัขบา (กลุมเปาหมายประเภทแมว) จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท โครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท  โครงการฝกอบรม
ของผูประกอบการรานอาหารและแผงลอย จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท โครงการ
ปรับปรุงซอมแซมดูแลรักษาตลาดสดและซุมรานคาชุมชน จํานวน ๕๐,๐๐๐ 
บาท โครงการพัฒนาปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉินและระบบบริการทางการแพทย 
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท โครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธาณสุขในรูปแบบเชิงบูรณาการ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท งบลงทุน 
รวม ๕๒,๘๐๐ บาท คาครุภัณฑ จํานวน ๕๒,๘๐๐ บาท ครุภัณฑสํานักงาน 
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน ๑ ตัว จํานวน ๓๒,๔๐๐ บาท ครุภัณฑ
งานบานงานครัว โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดแตงพุมไม จํานวน ๒ เคร่ือง จํานวน 
๒๐,๔๐๐ บาท  
แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห          
รวม ๑,๕๒๐,๘๐๐ บาท งบบุคลากร รวม ๘๘๑,๓๐๐ บาท เงินเดือน              
(ฝายประจํา) รวม ๙๘๑,๓๐๐ บาท แยกไดดังนี้ เงินเดือนพนักงาน จํานวน 
๘๑๘,๑๐๐ บาท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน จํานวน ๑๐๓,๒๐๐ บาท เงิน 
ประจําตําแหนง จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท งบดําเนินงาน รวม ๓๘๓,๖๐๐ บาท 
คาตอบแทน รวม ๑๔๐,๖๐๐ บาท ประกอบดวย คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท คาเชาบาน จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ 
บาท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท  คาใชสอย รวม 
๑๙๓,๐๐๐ บาท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาเย็บเลม
หนังสือ เขาปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเลมคาใชจายดานอิเล็กทรอนิกส  
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คาใชจายตางๆ ท่ีมีความจําเปนฯ ถัดไป รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ และการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท โครงการ
จางเหมาบริการ จํานวน ๑ อัตรา จํานวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท คาบํารุงซอมแซม
ทรัพยสิน จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท คาวัสดุ รวม ๕๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุสํานักงาน รวม ๒๐,๐๐๐ บาท วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน ๑๐,๐๐๐ 
บาท วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท งบลงทุน รวม ๑๕๖,๐๐๐ บาท  
คาครุภัณฑ รวม ๑๕๖,๐๐๐ บาท แยกเปน ครุภัณฑสํานักงาน โครงการจัดซ้ือ
เกาอ้ีทํางาน จํานวน ๒ ตัว จํานวน ๔,๐๐๐  บาท โครงการจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร 
จํานวน ๒ ใบ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท ครุภัณฑการศึกษา โครงการจัดซ้ือเคร่ือง    
ทับผา จํานวน ๑ ตัว จํานวน ๙,๕๐๐ บาท โครงการจัดซ้ือจักรติดกระดุม จํานวน 
๑ ตัว จํานวน ๔๙,๐๐๐ บาท โครงการจัดซ้ือจักรถักรังดุม จํานวน ๑ ตัว จํานวน 
๗๙,๐๐๐ บาท  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม ๕๐,๐๐๐ บาท 
งบดําเนินงาน รวม ๕๐,๐๐๐ บาท คาใชสอย รวม ๕๐,๐๐๐ บาท รายจาย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ และเด็กดอยโอกาส จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท   
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน จํานวน 
๒,๙๒๔,๐๒๐ บาท งบบุคลากร รวม ๑,๘๖๑,๐๒๐ บาท แยกเปน เงิน (ฝาย
ประจํา) รวม ๑,๘๖๑,๐๒๐ บาท ประกอบดวย เงินเดือนพนักงาน จํานวน 
๖๗๖,๒๖๐ บาท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน จํานวน ๑๐๓,๓๒๐ บาท เงิน
ประจําตําแหนง จํานวน ๔๒,๐๐๐ บาท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 
๗๕๗,๔๔๐ บาท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน ๒๘๒,๐๐๐ บาท 
งบดําเนินงาน รวม ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท แยกเปน คาตอบแทน รวม ๘๘,๐๐๐ 
บาท ประกอบดวย คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 
๑๐,๐๐๐ บาท คาเชาบาน จํานวน ๗๒,๐๐๐ บาท เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร จํานวน ๖,๐๐๐ บาท คาใชสอย  รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท รายจายเพ่ือให
ไดมาซ่ึงบริการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปก
หนังสือ หรือเอกสารรูปเลม ฯลฯ รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ คาใชจายโครงการปรับปรุงภูมิทัศนรักษา
ส่ิงแวดลอมภายในเขตเทศบาล จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ และการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
โครงการจางเหมาบริการ จํานวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท ตอไป หมวด คาวัสดุ  
รวม ๕๖๐,๐๐๐ บาท ประกอบดวย วัสดุสํานักงาน จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท วัสดุเช้ือเพลิงและ         
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หลอล่ืน จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 
๕๐,๐๐๐ บาท วัสดุการเกษตร จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท วัสดุเคร่ืองแตงกาย จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท และวัสดุอ่ืน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท คาสาธารณูปโภค รวม ๑๕,๐๐๐ บาท เปน คาบริการโทรศัพท จํานวน 
๑๕,๐๐๐ บาท ตอไปครับ เปน งานไฟฟาถนน รวม ๗,๓๑๑,๒๐๐ บาท แยก
ไดดังนี้ งบดําเนินงาน รวม ๓๓๐,๐๐๐ บาท ประกอบดวย หมวดคาใชสอย 
รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หมวดคาวัสดุ รวม ๑๓๐,๐๐๐  บาท ประกอบดวย วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท วัสดุกอสราง จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท ถัดไปก็เปน        
งบลงทุน รวม ๖,๘๓๑,๒๐๐ บาท เปน คาครุภัณฑ รวม ๕๘,๙๐๐ บาท  
ครุภัณฑสํานักงาน โครงการจัดซ้ือตูเอกสาร จํานวน ๔,๙๐๐ บาท  ตอไป 
ครุภัณฑสํารวจ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองอานพิกัดภูมิศาสตร จํานวน ๒๕,๐๐๐ 
บาท โครงการจัดซ้ือลอวัดระยะ จํานวน ๘,๐๐๐ บาท ตอไป เปน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคส สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน ๒๑,๐๐๐ บาท ถัดไปครับ หมวด คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 
๖,๗๗๒,๓๐๐ บาท แยกไดดังนี้ คาซ้ือหรือแลกเปล่ียนท่ีดิน โครงการจัดซ้ือ
ท่ีดินเพ่ือสรางสนามกีฬา จํานวน ๕๕๒,๓๐๐ บาท เพ่ือจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือสราง
สนามกีฬา ขนาดพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๒ ไร ตั้งจายจากเงินรายได ตามหนังสือ
รับรองทําประโยชน 
-  น.ส.๓ก. ทะเบียนเลขท่ี ๖๑๐ นางสาวมินตรา  ลอมา   
-  น.ส.๓ก. ทะเบียนเลขท่ี ๖๐๙ นายอาแว  แลแว   
-  น.ส.๓ก. ทะเบียนเลขท่ี ๖๐๓ นายหะยีสาและ  สินแส   
ตอไปประเภท อาคารตางๆ โครงการปรับปรุงหองประชุมสภาเทศบาลตําบล
ตนไทร จํานวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหอง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร ขนาดกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖.๕๐ ม. สูง 
๓.๐๐ ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๓๒.๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามปริมาณงาน
ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด) ตั้งจายจากเงินรายได ตอไปครบ  โครงการ
ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลตนไทร จํานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท  
ขนาดกวาง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
๑๒๘.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด)  
ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป ถัดไป คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบฮะ – โตะมูเด็ง จํานวน 
๑,๘๓๕,๐๐๐ บาท ขนาดกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
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หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๒,๖๘๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามปริมาณงานตาม
แบบท่ีเทศบาลกําหนด) โครงการกอสรางถนนบุกเบิกพรอมยกระดับหินคลุก 
สายโคกแตยอ จํานวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท บุกเบิกถนนผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๕๔๐.๐๐ ม. ยกระดับลูกรัง หนา ๐.๒๐ บาท หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
๒,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. งานหินผิวจราจร กวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๔๐.๐๐ ม.หนา
เฉล่ีย ๐.๑๐ ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตาม
ปริมาณงานตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ตอไป
ครับ โครงการกอสรางเสาไฟฟาแสงสวางพรอมอุปกรณ จํานวน ๘๗๐,๐๐๐ 
บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางเสาไฟฟาแสงสวางพรอมอุปกรณ 
เสาสูง ๑๐.๐๐ ม. ชนิด Flooding LED ๑๕๐ วัตต  จํานวน ๓ ตน ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 
โครงการปรับปรุงท่ีท้ิงขยะเทศบาลตําบลตนไทร งานขุดบอฝงกลบขยะ ขนาด
กวาง ๘.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. จํานวน ๒ บอ งานรองพ้ืนทางหินคลุก ขนาด
กวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
๑,๐๐๐,๐๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบท่ีเทศบาล
กําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป งบเงินอุดหนุน รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
เงินอุดหนุน รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 
๑๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคในการ
ปกเสาพาดสาย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ตอไปครับ 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความ
เขมแข็งของชุมชน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท งบดําเนินงาน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท  
แยกไดดังนี้ คาใชสอย รวม ๓๐,๐๐๐ บาท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดทําเวทีประชาคมเมือง
ประจําป ๒๕๖๐ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํา
ประชาคมเมืองเพ่ือการจัดทํารางแผนพัฒนาฯ และประชาคมปญหาดานตางๆ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป งานสงเสริมและสนับสนนุนความเขมแข็งชุมชน 
รวม ๓๖๐,๐๐๐ บาท แยกเปน งบดําเนินงาน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ประกอบดวย  
คาใชสอย รวม ๓๖๐,๐๐๐ บาท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการครอบครัวอบอุนและเขมแข็ง จํานวน 
๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหุนท่ัวไป ตอไป โครงการประกวดชุมชนนาอยู
อยางยั่งยืน จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุท่ัวไป โครงการปรับปรุง
แผนชุมชนและพัฒนาคณะกรรมการชุมชน จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป ตอไปครับ โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของกลุมอาชีพ
กลุมสตรี  จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน  
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๓๐,๐๐๐ บาท โครงการสงเสริมอาชีพตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 
๑๕๐,๐๐๐ บาท และโครงการอบรมสิทธิพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รวม 
๑๔๐,๐๐๐ บาท งบดําเนินงาน รวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท แยกเปน คาใชสอย รวม 
๑๔๐,๐๐๐ บาท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาชุมชน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ถัดไป โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬาใหกับ
เยาวชนในเขตเทศบาล จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกีฬา 
เชน ฟุตบอล ตะกรอ วอลเลยบอล ฯลฯ แจกจายใหเยาวชนในชุมชนภายในเขต
เทศบาล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป และคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาของ
เทศบาล จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงนักกีฬาของ
เทศบาลเขารวมการแขงขันในระดับตางๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป        
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท งบดําเนินงาน รวม 
๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท คาใชสอย รวม ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท รายจายเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ คาใชจายโครงการจัดกิจกรรม
พิธีทางศาสนา จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา
ตางๆ ท่ีสําคัญ เชน กิจกรรมละศีลอด ประเพณีกวนอาซูรอ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุท่ัวไป ถัดไป คาใชจายโครงการจัดบรรยายธรรม จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการบรรยายธรรมในเขตเทศบาลเพ่ือให ชาวมุสลิมเขาใจหลัก
ปฏิบัติท่ีถูกตอง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ตอไป คาใชจายตามโครงการ
ฝกอบรมและจัดการเรียนการสอนอัลกุรอาน (กีรออาต)ี จํานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมการเรียนการสอนอัลกุรอาน (กีรออาตี) 
อาทิเชน คาตอบแทนครูผูสอน คาวัสดุการเรียนการสอน คาส่ือส่ิงพิมพ ถาย
เอกสาร คาจัดตกแตงสถานท่ี เปนตน ตั้งจายจากเงินอุดหนุท่ัวไป ตอไปครับ 
แผนงานงบกลาง งบกลาง รวม ๗,๘๘๖,๐๐๐ บาท แยกไดดังนี้ คาชําระหนี้เงิน
ตน จํานวน ๑,๑๗๙,๐๗๐ บาท เพ่ือจายเงินกู เงินตน ตามสัญญากูเงินทุน
สงเสริมกิจการเทศบาล เลขท่ี ๑๐๙๑/๙๘/๒๕๕๕ เงินตน ๒๑๑,๔๓๘.๕๗ บาท 
เลขท่ี ๑๑๓๓/๑๔๐/๒๕๕๕ เงินตน ๘๐๔,๒๔๑.๑๖ บาท เลขท่ี ๑๑๐๔/๑๑๑/ 
๒๕๕๕ เงินตน ๑๖๓,๓๘๙.๘๖ ตั้งจายจากเงินรายได คาชําระดอกเบ้ีย จํานวน 
๔๕๓,๐๔๐ บาท ตั้งจายจากเงินรายได เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 
๑๘๓,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาสมทบเงินประกันสังคม ตามประกาศมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง ใหพนักงานจางไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาท่ีตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม ตั้งจายจากเงินรายได เบ้ียยังชีพ 
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ผูสูงอายุ จํานวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใชในการจายเบ้ียยังชีพใหกับผูสูงอายุใน
เขตเทศบาล จํานวน ๔๓๙ ราย โดยจายตามขั้นบันได ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป เบ้ียยังชีพคนพิการ จํานวน ๑,๓๙๒,๐๐๐ บาท เพ่ือใชในการจายเบ้ียยัง
ชีพใหกับคนพิการรายละ ๘๐๐ บาท/คน/เดือน จํานวน ๑๓๕ ราย ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จํานวน ๒๔,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการสงเคราะหเบ้ียยังชีพใหกับผูปวยเอดส จํานวน ๔ รายๆ ละ ๕๐๐ 
บาท/เดือน ภายในเขตเทศบาลและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเทศบาลกําหนด  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินสํารองจาย จํานวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใช
จายในกรณีท่ีจําเปนไดตามความเหมาสม ซ่ึงไมสามารถคาดการณท่ีเกิดขึ้น
ลวงหนาได คาชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน และปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชาชน และการแกไขปญหาความเดือดรอนจากสาธารณ
ภัยตางๆ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภค บริโภคตางๆ และอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ ตั้งจายจากเงินรายได ตอไปครับ รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 
๒๓๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลตนไทร เพ่ือเงินสมทบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยเปนการสงเสริม
สุขภาพการปองกันโรคและการฟนฟูสภาพของหนวยบริการหรือสถานบริการ
อ่ืนๆ จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ตอไปครับ 
โครงการสงเคราะหชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความ
ไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ถัดไป เงินชวยพิเศษ จํานวน ๓๙,๓๙๐ บาท เพ่ือจายเปนคา
บํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยตามขอบังคับสมาคม ส.ท.ท. สมาชิก
เปนรายตามเกณฑท่ีประชุมใหญกําหนดโดยพิจารณาจากรับรับจริงประจําป
งบประมาณท่ีลวงมาแลว ยกเวนเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุน
ทุกประเภทจะตองไมนอยกวา ๐,๐๐๐๑๖๗ ของรายรับดังกลาว ตั้งจายจาก
เงินรายได และ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
(กบท.) จํานวน ๔๓๕,๕๐๐ บาท โดยจายคาเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) อัตรารอยละ ๒% ของรายไดท่ีไมรวม
เงินอุดหนุนทุกประเภท ตั้งจายจากเงินรายได 

นายอาดานา เสะแม  ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี สมาชิกทานใดจะอภิปรายในระเบียบวาระท่ี ๕ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 
นายคาเร็ม แมเยาะ  เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล        
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  ผมนายคาเร็ม แมเยาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมอยากทราบวา

โครงการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือสรางสนามกีฬา จัดซ้ือท่ีไหน และ โครงการซอมแซมหอง
ประชุมสภา อยากทราบวาเปนหองประชุมท่ีอาคารไหน  โครงการกอสรางถนน 
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   คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบฮะ - โตะมูเด็ง และโครงการกอสรางถนนบุกเบิก
พรอมยกระดับหินคลุก สายโคกแตยอ ขอบคุณครับ 

นายอาดานา  เสะแม    ขอเชิญผูบริหาร  ไดช้ีแจงในสวนนี้ครับ  ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจะอูเซ็ง  สาและ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน สําหรับ
นายกเทศมนตรี    โครงการจัดซ้ือท่ีดิน เราจะซ้ือท่ีดินตอจากท่ีดินท่ีเราไดซ้ือไปแลว เพ่ือขยาย   
     พ้ืนท่ีในการสรางสนามกีฬา ถาเราไมซ้ือท่ีดินดังกลาว ชาวบานจะไดรับ   
       ความเดือดรอนเพราะท่ีดินอยูตรงกลาง ไดสอบถามเจาของแลวยินดีขาย 
     ในราคาก็เทียบเคียงกับราคาเดิมท่ีไดซ้ือแลว สวนโครงการกอสรางถนน 
     คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบฮะ - โตะมูเด็งอยูในชุมชนบอเวาะลือเมาะ เปน 
      สายท่ีอยูขางในตอจากของเดิม ถนนสายนี้ชาวบานในพ้ืนท่ีรองขอหลายคน 
      ใหดําเนินการกอสราง เ พ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา  
      สําหรับโครงการกอสรางถนนบุกเบิกพรอมยกระดับหินคลุก สายโคกแตยอ  
     เปนถนนจากบานสุกรี อิหมาม ถึงบานบือแนปแย อีกเร่ือง คือ โครงการ 
     ปรับปรุงหองประชุมสภาเทศบาลฯ คือ หองประชุมท่ีเราใชอยูตอนนี้ครับ 
      เราจะปรับเปล่ียนหองใหมใหดีกวาเดิม เพราะหองประชุมนี้เราใชงาน 
     มาแลว ๑๕ ป สภาพโตะก็พังตามอายุการใชงาน จึงตองมีการปรับปรุงใหม 
     เชน เปล่ียนโตะ เกาอ้ี ฝาผนัง มีเคร่ืองมือทันสมัย เชน เคร่ืองฉายสไลด จอ 
      โปรเจคเตอร เคร่ืองเสียง เปนตน ตออาจมีสไลดในการประชุมสภาฯ  
     เพ่ือใหสมาชิกไดเห็นภาพ และเขาใจมากยิ่งขึ้น 
นายอาดานา เสะแม  มีสมาชิกทานใดตองการจะสอบอีกหรือไมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายคาเร็ม แมเยาะ   มีการขยายพ้ืนท่ี หรือปรับขนาดหองหรือไมครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเจะอูเซ็ง สาและ    ไมมีการปรับขนาดพ้ืนท่ีครับ แตจะมีการปรับปรุงใหดีมากกวาเดิม 
นายเทศมนตรี 
นายอาดานา  เสะแม มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม ถาไมมี  ขอมติท่ีประชุม  

ประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  

ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขั้นรับหลักการ  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  - มติเปนเอกฉันท (เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ.๒๕๖๑ ขั้นรับหลักการ) 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙ - 
 

 ระเบียบวาระที่ ๖ - เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

นายอาดานา  เสะแม - จะมีการพิจารณาคณะกรรมการแปรญัตติ เดิมคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบ       
ประธานสภาเทศบาล ดวยสมาชิก จํานวน ๕ ทาน คนท่ี ๔ เสียชีวิต หลังจากประชุมแลวตองมีการ

จัดตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๕ คน แตไมเกิน ๗ คน และมีผูรับรอง
จํานวน  ๒ คน        

นายซุลกรีนัย สาแม - ขออนุญาตครับ ผมอยากทราบวาคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๕ คน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ประกอบดวยใครบางครับ 
นายคาเร็ม แมเยาะ - ครับ สําหรับคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๕ คน ประกอบดวย ๑. นายคาเร็ม 
สมาชิกสภาเทศบาล  แมเยาะ  ๒. นายอาหามะ  อาแซ ๓. นายมืออาลี  เจะมะ ๔. นายหามะบีดี  

          เซ็งสาเมาะ ๕. นายยะโกะ สามะ 
นายซุลกรีนัย สาแม - ผมอยากเสนอใหคณะกรรมการแปรญัตติใหเปนคนเดิม เพ่ิมเติมอีกหนึ่งคน คือ 
สมาชิกสภาเทศบาล  นายอับดุลเลาะ กูแซ 
นายอาดานา เสะแมะ  ขอสมาชิกสนับสนุน จํานวน ๒ คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  มติเห็นชอบ มีสมาชิก จํานวน ๒ คน รับรอง (รับรอง โดยนายมืออาลี  เจะมะ  

  และ นายมะบีดี สาแลเมาะ) 
 

มติที่ประชุม  มติเปนเอกฉันท เห็นชอบใหเพิ่มคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๑ คน 
  คือ นายอับดุลเลาะ กูแซ 

 

ระเบียบวาระท่ี  - เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
นายอาดานา เสะแม  สมาชิกทานใดตองการเสนอหรือสอบถามประเด็นปญหาอ่ืนๆ หรือไมครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 

นายยะโกะ  สามะ  เรียนประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกทาน  ผม นายยะโกะ สามะ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมขอเสนอให 

  ซ้ือรถขยะเพราะสภาพของรถขยะแยมาก ทํางาน ๒ - ๓ วัน เสีย รถคันเดียว 
  เก็บขยะ ไมพอ 

นายอาดานา  เสะแม  ขอบคุณ นายยะโกะ  สามะ   สมาชิกทานอ่ืน มีเร่ืองจะเสนอหรือสอบถามอีก
ประธานสภาเทศบาล  หรือไมครับ 
  

นายอูมา  มีเหาะ   เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกทาน เร่ืองแรก กาแฟผมไมมีครับ เร่ืองท่ีสอง เร่ืองรถขยะ ผมสงสารคนเก็บ 
      ขยะ เหนื่อยครับ ถาเราเอาเงินสะสมซ้ือรถขยะไดหรือไมครับ ชาวบานก็เรียกรอง 
    และตอวาสมาชิกเร่ืองนี้มาก 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐ - 
 

นายมะบีดี สาแลเมาะ  เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกทาน ผมนายมะบีดี สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมก็จะขอเสริม 
   เร่ืองรถขยะ จากปญหาท่ีสะทอนมา ใชครับ เปนแบบนั้นจริง พวกท่ีเก็บขยะ 
   ไมมีการสับเปล่ียนหรือครับ เปนคนเดิมๆ อยากใหคนดูแลใหพิจารณาลูกจาง 

 ของเราดวย ถาเปนไปไดผมอยากใหลูกจางท่ีอยูในสํานักงานลงภาคสนามบาง 
   พวกเก็บขยะมีไมก่ีคน เร่ืองรถขยะ อยากใหพิจารณาจัดซ้ือดวยครับ 
นายซุลกรีนัย  สาแม  เรียนประธานสภา ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผม นายซุลกรีนัย  สาแม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อยากใหผูเขารวมประชุม 
   ไดพิจารณาเร่ือง การขามถนนบนเกาะกลาง ตอนนี้เกาะกลางประชาชนไดรุก 

  หลายท่ีมาก โดยเฉพาะหนาบานผม ถาเปนรถมอเตอรไซดก็เบาหนอย แตนี้ 
  เปนรถยนต ใชกลับรถบนเกาะกลางถนนเลย ดูเถื่อนๆ ครับ ผมอยากให 
  ผูบริหารแกไขเร่ืองนี้ ดวยครับ 

นายอูมา  มีเหาะ  ขออนญาติครับ ผมมีเร่ืองสงสัยเก่ียวกับหนังสือเชิญประชุมของสํานักงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล  โยธาธิการจังหวัดนราธิวาส ทําไมผมไมไดรับหนังสือเชิญประชุม ผมเลยไมได 

  เขารวมประชุม 
นายอาดานา เสะแม  ขอบคุณทานสมาชิกครับ ขอเชิญผูบริหารไดตอบขอซักถาม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจะอูเซ็ง สาและ   ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ท่ีไดเสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการของเทศบาล 
นายกเทศมนตรี  เร่ืองพนักงานเก็บขยะ ตอนนี้สุขภาพไมคอยแข็งแรง ในปงบประมาณใหมจะมีการ 

 คัดเลือกพนักงานเก็บขยะใหม ผมบอกอยูตลอดวาถาขยะเยอะใหเอารถขยะเล็ก 
  มาเก็บขยะดวย เขาทํางานเฉพาะชวงเชาอยางเดียว หนวยงานอ่ืนเขาทํางานท้ังวัน 

 ท้ังเชา บาย อันดับแรกตองแกปญหาคนทํางานกอน สําหรับเร่ืองฟุตบาทเมื่อวานก็ 
  ไดคุยกับรักษาการปลัดเทศบาลฯ อยากใหถมตอเนื่อง พยายามหาหญามาปลูก ผม 

 ไดปรึกษากับผูอํานวยการกองชางหลายคร้ัง อยากจะกออิฐใหสูงขึ้นท่ีเกาะกลาง 
 ถนน แตแขวงการทางบาเจาะไมอนุญาต 

นายอมาตย  เปาะแย  ขออนุญาตช้ีแจงเพ่ิมเติมครับ เร่ืองเกาะกลางถนนทางเทศบาลไมไดนิ่งดูดาย ก็ 
รักษาการปลัดเทศบาลฯ  พยายามประสานแขวงการทางบาเจาะ ผมบอกปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

 อาจประสบอุบัติเหตุ แขวงฯ ไมอนุญาต เร่ืองตนไมเราจะตัดก็ขออนุญาตเขา ผม 
 อยากเห็นบานเมืองท่ีสวยงาม เปนปญหาของหนวยงานราชการดวยกัน เคยปลูก 
 ตนไม ๑๐๐ ตน ท่ีสายปะลุกาสาเมาะ ปรากฏวาตายหมด ผมเคยเสนอโครงการและ 

  เขียนแบบใหท่ีเกาะกลาง เขาก็ไมเอา จากปมน้ํามันถึงเทศบาลทําเกาะกลางจะ 
 เปล่ียนโฉมใหม สงหนังสือไป เขาไมตอบรับ สงแลวเงียบ สมาชิกฯ ก็คงเขาใจตรงนี้ 
 เวลาแขวงมาท่ีเทศบาลฯ พวกเราชวยกันพูดหนอยครับ  

 
 
 
 
 
 



- ๒๑ - 
 

นายซุลกรีนัย  สาแม  ขออนุญาตครับ ผมขอเสริมของรักษาปลัดเทศบาลฯ เก่ียวกับการขออนุญาตแขวงแลว 
สมาชิกสภาเทศบาล  แขวงไมอนุญาต ผมวาเราควรเสนอในท่ีประชุมงานใหญๆ ระดับผูวา นายอําเภอ  

 เขารวมประชุม พูดถึงปญหาความเดือดรอนของเรา ผมวาเขาอาจพิจารณาไดครับ 
นายอาดานา  เสะแม     มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายหรือไม  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  สําหรับการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญทานสมาชิกเสนอ 
 กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอเชิญทาน 
 สมาชิกสภาฯ ครับ เชิญ คุณคาเร็ม แมเยาะ ครับ 
นายคาเร็ม แมเยาะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล เสนอคําแปรญัตติ ดังนี้ 

๑. การแปรญัตติ ขอเสนอใหมีการยื่นคําขอแปรญัตติ มีกําหนด ๕ วัน เร่ิม

ตั้งแต วันท่ี ๒ – ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๖.๓๐น.  

ณ หองกิจการสภาเทศบาลตําบลตนไทร 

๒. ขอเสนอใหคณะกรรมการแปรญัตติ ท่ีไดรับการแตงตั้งจากสภาเทศบาล

ตามมติสภาเทศบาลฯ ซ่ึงประกอบดวย  

- นายคาเร็ม แมเยาะ 

- นายอาหามะ อาแซ 

- นายมืออาลี เจะมะ 

- นายยะโกะ  สามะ 

- นายอับดุลเลาะ กูแซ 

ทําหนาท่ี ดังนี้ 

- รับคํ าขอแปรญัตติ ร างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสภาชิกสภาเทศบาลฯ ในวันท่ี ๒ – ๕ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

- ประชุมเพ่ือพิจารณาคําขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในวันท่ี ๖ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองกิจการสภา

เทศบาลตําบลตนไทร เพ่ือสงผลการประชุมการพิจารณาการแปรญัตติราง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหสภา

เทศบาล 

 

 

 

 

 

 



- ๒๒ - 
 

- สงผลการประชุมการพิจารณาการแปรญัตติฯ ใหประธานสภาเพ่ือ

ประธานสภา สงใหสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา ในวันท่ี ๖ สิงหาคม 

๒๕๖๐  

๓. กําหนดวันประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ ใน

วันท่ี ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา

เทศบาลตําบลตนไทร ขอบคุณครับ 

นายอาดานา เสะแม  ขอบคุณครับ สําหรับรายละเอียดท่ี คุณคาเร็ม แมเยาะ ไดเสนอมาของ             

ประธานสภาเทศบาล   ผูรับรองดวยครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีก 

     ครับ เชิญครับ ถาหากไมมีก็เปนอันวาสภาเทศบาลนี้ ใหความเห็นชอบราง 

     เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการ 

     พิจารณาในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 

- และเสนอใหมีการยื่นแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกําหนด ๕ วัน เร่ิมตั้งแต วันท่ี ๒ – ๕ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๖.๓๐น.  ณ หองกิจการสภาเทศบาล

ตําบลตนไทร 

- คณะกรรมการแปรญัตติ  ประชุมเ พ่ือพิจารณาคําขอแปรญัตติร าง          

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จาก

สมาชิกสภาเทศบาล ในวันท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เปนตนไป ณ หองกิจการสภาเทศบาลตําบลตนไทร เพ่ือสงผลการประชุม

การพิจารณาการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหประธานสภาเทศบาล   

- สงสรุปผลการประชุมการพิจารณาการแปรญัตติฯ  ใหประธานสภา

เทศบาลเพ่ือประธานสภาเทศบาล สงใหสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา ใน

วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

- ประธานสภาเทศบาล รับผลการประชุมการพิจารณาการแปรญัตติฯ จาก

คณะกรรมการแปรญัตติ และจะสงใหสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาในวันท่ี 

๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 



- ๒๓ - 
 

- สําหรับวันนี้ผมก็ขอสงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหกับคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณาตอไป 

ครับ 

- และขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒ พิจารณาในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ ในวันท่ี ๑๑ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบล

ตนไทร ครับ 

นายอาดานา  เสะแม    สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกทานท่ีไดเขารวมประชุม ผมขอปดการประชุมสภา 

ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ ครับ 

 

 (ลงช่ือ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายอูมา  มีเหาะ ) 

    

(ลงช่ือ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายซุลกรีนัย  สาแม) 

    

(ลงช่ือ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมะบีดี  สาแลเมาะ) 

 

           (ลงช่ือ)         เลขานุการสภาเทศบาล 
  (นายคาเร็ม  แมเยาะ)      

 

ลงนามรายงานการประชุม 
       

 

  (นายอาดานา  เสะแม) 
   ประธานสภาเทศบาล 
วันท่ี         เดือน            พ.ศ. 
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