
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลต้นไทร
อําเภอ บาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 37,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,407,580 บาท
งบบุคลากร รวม 5,033,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของนายกเทศมนตรี
อัตราเดือนละ  27,600 บาท/เดือน  และรองนายกเทศมนตรี
จํานวน  2 คน อัตราเดือนละ  15,180 บาท/เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีใน
อัตรา 4,000 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรี จํานวน  2  คน ใน
อัตราเดือนละ  3,000  บาท/เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีใน
อัตรา 4,000 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรี จํานวน  2 คน  ใน
อัตราเดือนละ  3,000  บาท/เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี
จํานวน  1  อัตรา ในอัตราละ  9,660 บาท/เดือน
( 9,660 x 12 = 115,920 บาท)
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี
จํานวน  1 อัตรา ในอัตราละ  6,900 บาท/เดือน
( 6,900 x 12  =  82,800 บาท) 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วันทีพิมพ์ : 6/10/2559  11:32:43 หน้า : 1/32



เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี
(1) ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ
15,180  บาท/เดือน ( 15,180 x 12 = 182,160 บาท)
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(2) ตําแหน่งรองประธานสภา อัตราเดือนละ
12,420 บาท/เดือน ( 12,420 x 12 = 149,040 บาท)
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(3) ตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน  10  คน อัตราเดือนละ
9,660  บาท/เดือน (9,660 x 10 x 12 = 1,159,200  บาท)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,408,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,564,260 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของสํานักปลัดเทศบาล พร้อมทัง
เงินปรับปรุงประจําปีโดยคํานวณตังไม่เกิน 12  เดือน  จํานวน 5  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 145,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล อาทิเช่น
(1) เงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.)
เป็นเงิน  60,000  บาท (5x12x1,000)
(2) เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบให้แก่พนักงานเทศบาล 85,680  บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 176,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล ระดับ 8
และรองปลัด ระดับ 7  ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินเดือนประจําตําแหน่ง และสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับอยู่โดยคํานวณตังไม่เกิน 12
  เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 186,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา ของสํานักปลัดเทศบาล พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงประจําปีโดยคํานวณตังไม่เกิน  12  เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 287,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  1  อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.)
เป็นเงิน  24,000  บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- เพือจ่ายเป็นค่าการครองชีพชัวคราวเป็นเงิน 12,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 2,317,240 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประเมินพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างผู้ตรวจรายงาน ผู้ประเมินผลงานความเชียวชาญ
ผลงานทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง  ค่าสมนาคุณ  
ค่าเบียประชุม  ค่าพาหนะ  ของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาทีแต่งตังขึนหรือ คณะ
กรรมการทีมีสิทธิเบิกค่าเบียประชุมได้ตามสิทธิและระเบียบกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของบุคลากร
ในเทศบาล อาทิ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณีทีมีงานจําเป็นเร่งด่วน เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 1,486,240 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่ม
ค่าใช้จ่ายด้านอีเลกทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีมีความจําเป็นรวม
ทังค่าจ้างบุคคลภายนอก ค่าจ้างทําของ ค่าเช่าทีดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าจ้างเหมาอืน ทีอยู่ในอํานาจหน้าที ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียมป้าย ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมทีดิน
หรือค่าธรรมเนียมอืนใดทีสามารถเบิกจ่ายได้ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
(1) เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน
หรือคณะกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือระเบียบ
หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม 
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หรือคณะรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
(2) ค่ารับรองเกียวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
(ตามหนังสือสังการ ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร         
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
ทังในประเทศและต่างประเทศ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติ
หน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่าย เป็นค่าเบียเลียงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องทังใน
ประเทศและต่างประเทศ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  

โครงการจัดเตรียมการเลือกตัง จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายค่าเตรียมการเลือกตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0890.4/ว 468 ลงวันที 17
 มกราคม 2556
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจ้างเหมาบริการ จํานวน 6 อัตรา จํานวน 516,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าจ้างเหมาบริการ 12 เดือน
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,340 x 3 x 12 = 192,240 
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 x 3 x 12 = 324,000 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนืองในวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดซือวัสดุในการประชาสัมพันธ์ 
และพระราชพิธีต่างๆ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท.0808.2/ ว2550 ลงวันที 21 มิถุนายน 2556
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วันทีพิมพ์ : 6/10/2559  11:32:44 หน้า : 4/32



โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านการบริการและคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน
และกิจกรรม เพือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร
โดยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิน ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน

จํานวน 50,000 บาท

เพือพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการเยาวชนรักบ้านเกิด ประจําปี  2559 จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยาวชนรักบ้านเกิดเพือสร้างราย
ได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และลดรายจ่ายผู้ปกครอง โดยให้นักศึกษา
ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับ
ปรุงคุณภาพชีวิต
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อม
แซม ครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย ค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงาน อาทิเช่น กระดาษ, หมึก
สี, ดินสอ, ปากกาและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว
อาทิเช่น แปรง, ไม้กวาด, ถ้วย, ชามและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อาทิ
เช่น แบตเตอรี, ยางนอก, ยางในและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน อาทิ
เช่น นํามันดีเซล, แก๊สหุงต้ม, นํามันเครืองและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
อาทิเช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม และอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล CD - Rom, Handy Drive โปรแกรมสําหรับบันทึก
ข้อมูลการเข้าทํางานและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานและกระแสไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล
ตําบลต้นไทร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานและโทรศัพท์เคลือนที ค่าเช่าเครือง ค่า
เช่าหมายเลข ค่าบํารุงรักษาสาย เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 57,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 57,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 7,000 บาท

อุดหนุนให้กับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาสตามหนังสือ
ที นธ 61301 (ส.ท.จ.นธ) /ว2 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอบาเจาะ
ตามหนังสือที นธ 0718/ว 658 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานบริหารงานคลัง รวม 1,539,540 บาท
งบบุคลากร รวม 1,031,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,031,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 802,800 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 96,240 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล 
- เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง เป็นเงิน 42,000 บาท
- เงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.) 
เป็นเงิน 36,000 บาท (3x12x1000)
- เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ให้แก่พนักงานเทศบาล  
เป็นเงิน 18,240  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 1  อัตรา เดือนละ 9,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.) 
เป็นเงิน 12,000 บาท (1x12x1,000)
- เงินเพิมการครองชีพชัวคราวเป็นเงิน 12,000 บาท (1x12x1,000)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 505,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล  ตามทีกฎหมายกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิตามทีกฎหมาย
กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลหรือ
บุคลากรทีมีสิทธิตามทีกฎหมายกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 261,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน  2  อัตรา จํานวน 216,000 บาท
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ พนักงานจ้าง
เหมาบริการ ปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (2x12x9,000)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างรวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือ
ประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าลง
ทะเบียน ค่าเช่าทีพัก และ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ทังในประเทศและต่าง
ประเทศ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่นค่าซ่อม
แซม ครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย   ค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคง
ทน เช่น  เครืองเขียน แบบพิมพ์  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้าง
พิมพ์  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิเช่น แผ่น
ดิสก์ หมึกสีและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครือง ค่าเช่าหมายเลข ค่าบํารุงรักษาสาย
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร , อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอืนใน
การจัดส่งทางไปรษณีย์  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 3,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เพือเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ชนิดตู้เหล็ก แบบประตู 2 บาน จํานวน 3,500 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ชนิดตู้เหล็ก แบบประตู 2 บาน  
(ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่
มีความจําเป็นต้องใช้ ซึงสามารถหาได้ตามราคาท้องตลาดและดําเนินการ
ด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,106,780 บาท
งบบุคลากร รวม 905,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 905,280 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 751,080 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 4  อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน  2  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 154,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและทัวไป
จํานวน  6  อัตรา 
- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว 6 อัตรา เป็นเงิน 82,200 บาท
- เงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.) 6 อัตรา เป็น
เงิน 72,000 บาท (6x12x1,000)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 201,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการดังกล่าว เช่น ค่าชุด  อปพร.  ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอืนๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการให้ความรู้เกียวกับการป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย ค่าบํารุงครุภัณฑ์ต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ประกอบ
การใช้ประจําวิทยุสือสาร แบตเตอร์รี ฯลฯ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
อาทิเช่น ยางนอก และยางใน เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วันทีพิมพ์ : 6/10/2559  11:32:44 หน้า : 9/32



วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อ
ลืน อาทิ เช่น นํามันดีเซล, แก็สหุงต้ม, นํามันเครืองและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแต่งกายดับเพลิง เช่น เครืองแบบชุดฝึก
ถุงเท้า รองเท้า หมวก เข็มขัด ชุดฝึกปฏิบัติการดับเพลิง เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 11,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลต้นไทร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้บริการ
เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลข ค่าบํารุงรักษาสาย
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที
เพือประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
ลงทะเบียน ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,443,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,351,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,351,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 549,480 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองการศึกษา พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงประจําปีโดยคํานวณตังไม่เกิน  12  เดือน จํานวน 2 อัตรา เป็น
เงิน 549,480 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 91,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล อาทิเช่น 
(1) เงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.)
เป็นเงิน 24,000 บาท
(2) เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ให้แก่พนักงานเทศบาล  
เป็นเงิน 25,320  บาท
(3) เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา
เป็นเงิน  42,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 603,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 171,000 บาท
- พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตังไม่เกิน 12
 เดือน เป็นเงิน 432,000 บาท (4x12x9000)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
(1) เงินเพิมการครองชีพชัวคราว พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา เป็น
เงิน 48,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(2) เงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.) 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา 
เป็นเงิน 60,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

งบดําเนินงาน รวม 1,026,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของบุคลากรใน
เทศบาล  อาทิ พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ ที
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณีทีมีงานจําเป็นเร่งด่วน  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรให้กับพนักงานเทศบาลหรือบุคลากรทีมีสิทธิ
ตามทีกฎหมายกําหนด เป็นเงิน 10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วันทีพิมพ์ : 6/10/2559  11:32:44 หน้า : 11/32



ค่าใช้สอย รวม 761,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มค่าใช้จ่าย
ด้านอิเลกทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีมีความจําเป็นรวมทังค่าจ้างบุคคล
ภายนอก ค่าจ้างทําของ ค่าเช่าทีดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาอืน ทีอยู่
ในอํานาจหน้าที ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่า
ธรรมเนียมป้าย ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมอืนใด
ทีสามารถเบิกจ่ายได้ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เนืองในวันเด็กแห่งชาติและวันสําคัญอืนๆ จํานวน 270,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เนืองในงานวันเด็กแห่งชาติและวัน
สําคัญอืนๆ เพือจ่ายเป็นค่าของรางวัล ค่าจัดสถานที เครืองดืม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด-ปิดโครงการ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

จํานวน 60,000 บาท

โครงการจ้างเหมาบริการ จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าจ้างเหมาบริการ 12 เดือน จํานวน 2
 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท/คน (2x12x9,000)
- ตําแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการนักการศูนย์การเรียนรู้กีรออาตี
- ตําแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่เด็กและเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลช่วงปิดภาคเรียน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น  ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ทีชํารุด ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสถานที ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงาน อาทิเช่น กระดาษ, หมึก
สี, ดินสอ, ปากกาและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุไฟฟ้า  อาทิเช่น  ปลักไฟ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน อาทิ
เช่น นํามันดีเซล, แก๊สหุงต้ม, นํามันเครืองและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อาทิ
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม และอืนๆ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล CD –Rom, Handy Drive  โปรแกรมสําหรับบันทึก
ข้อมูลการเข้าทํางาน และอืน ๆ  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดกลางเกษตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือกล้องถ่ายรูป จํานวน 1 ตัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือกล้องถ่ายรูป จํานวน 1 ตัวโดยซือในราคาท้องตลาดที
จัดซืออย่างประหยัดและมีคุณภาพ ซึงไม่ได้กําหนดราคาไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จํานวน 1 เครือง จํานวน 23,000 บาท
เพือจัดซือคอมพิวเตอร์จํานวน 1 เครือง (รายละเอียดตามเกณฑ์
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,032,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,032,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,032,000 บาท

1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ภายใน
เขตเทศบาล  จํานวน 2 แห่ง  จํานวน 200 วัน ได้แก่โรงเรียนบา
ตู จํานวน 571 คน  เป็นเงิน  2,284,000  บาท และโรงเรียนบือแนปี
แย  จํานวน 187  คน  เป็นเงิน  748,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,329,292 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,329,292 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,501,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบล  ต้น
ไทร

จํานวน 55,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับเด็กเล็ก
ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าของขวัญ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ตําบลต้นไทร

จํานวน 65,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลต้นไทร เช่น  ค่าจ้างเหมารถ  ค่าอาหาร  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  

ค่าใช้จ่ายโครงการวันสําคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมวันสําคัญ ได้แก่ วันแม่แห่ง
ชาติ วันรายอ วันขึนปีใหม่ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลต้นไทร

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ โครงการอนามัยโรงเรียน โครงการ
ธนาคารอาหารขยะ และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการ
สมองดีเริมต้นทีโภชนาการ และโครงการเวทีคนกล้า  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์ครูและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลต้นไทร

จํานวน 70,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือสานสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้
ปกครอง  ชุมชน เช่น การจัดการประชุมผู้ปกครอง การจัดเยียมบ้านผู้
ปกครอง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
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ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 952,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลต้นไทร เป็นเงิน 20
 บาท/วัน/คน  จํานวน 170 คน  ระยะเวลา 280 วัน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลต้นไทร

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม  ได้แก่ โครงการต้นไม้พูด
ได้ โครงการแยกขยะลดภาวะโลกร้อน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

จํานวน 289,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรตามจํานวนเด็ก
เล็กอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จํานวน 170 คน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าวัสดุ รวม 1,828,292 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิ
เช่น แปรง, ไม้กวาด, ถ้วย, นําดืมทีจัดซือจากเอกชน อุปกรณ์รักษาความ
สะอาด ชามและอืนๆ เป็นต้นสําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,803,292 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมให้แก่เด็กเล็กประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลต้นไทรเป็นเงิน 7.37 บาท/วัน/คน  จํานวน  170 คน ระยะ
เวลา 280  วัน และ โรงเรียนสังกัด สพฐ.ภายใน
เขตเทศบาล  เป็นเงิน  7.37 บาท/วัน/คน ระยะเวลา 260 วัน 
จํานวน 2 แห่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านบาตู จํานวน 571 คน  
และโรงเรียนบ้านบือแนปีแย  จํานวน  187  คน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 289,750 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน เช่น 
ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าทีพักในการดําเนินงานตามโครงการ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งบลงทุน รวม 9,750 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,750 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เพือเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์พัดลมติดฝาผนังขนาด 12 นิว จํานวน 13 ตัว จํานวน 9,750 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์พัดลมติดฝาผนังขนาด 12 นิว จํานวน 13
 ตัว (ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องใช้ ซึงสามารถหาได้ตามราคาท้องตลาดและ
ดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 180,000 บาท

1. อุดหนุนมัสยิดอัตตัรบียะห์ ชุมชนเฉลิม     ตังไว้  30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์ตาดี
กา  ตามหนังสือรับเลขที 807 ลงวันที 10 มิถุนายน 2558
                    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

2. อุดหนุนศูนย์ตาดีกาดารุสสาลาม ชุมชนบาตู ตังไว้  30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์ตาดี
กา ตามหนังสือรับเลขที 808 ลงวันที  10 มิถุนายน 2558                 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
               
3. อุดหนุนมัสยิดดารุลอามาน ชุมชนบือแนปีแย        ตังไว้  30,000
 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์ตาดี
กา ตามหนังสือรับเลขที 804 ลงวันที 10 มิถุนายน 2558                   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
 
4. อุดหนุนมัสยิดซีรอตุลญันนะห์  ชุมชนกอตอ ตังไว้  30,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์ตาดี
กา ตามหนังสือรับเลขที 809 ลงวันที  10 มิถุนายน 2558                   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

5. อุดหนุนมัสยิดดารุลอามาน ชุมชนบอเวาะลือเมาะ ตังไว้  30,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์ตาดี
กา ตามหนังสือรับเลขที 806 ลงวันที  10 มิถุนายน 2558
                    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

6. อุดหนุนมัสยิดญันนาตุลฟิรเดาซ ชุมชนลูโบะกาหยี     ตังไว้  30,000
  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์ตาดี
กา ตามหนังสือรับเลขที  805 ลงวันที 10 มิถุนายน 2558
                    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,588,360 บาท
งบบุคลากร รวม 1,812,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,812,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 694,920 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม พร้อมทังเงินปรับปรุงประจําปีโดยคํานวณตังไม่เกิน12  เดือน
จํานวน 2 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 95,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล อาทิเช่น  
- เงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.)
เป็นเงิน 24,000 บาท
- เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบให้แก่พนักงานเทศบาล 
เป็นเงิน29,760 บาท
- เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 
เป็นเงิน 42,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 817,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3
 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป 4 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 204,000 บาท
1) เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆประเภทเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา เป็นเงิน 72,000 บาท (3x12x2,000)
- พนักงานจ้างทัวไป 4 อัตรา เป็นเงิน 48,000  บาท (4x12x1,000)
2) เพือจ่ายเป็นเงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.)เป็น
เงิน 84,000  บาท (7x12x1,000)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 776,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของบุคลากรใน
เทศบาล  อาทิ พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ ทีปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ในกรณีทีมีงานจําเป็นเร่งด่วน  เป็นต้น ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 66,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานเทศบาลตลอดจน
ผู้มีสิทธิตามทีกฎหมายกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ผู้
บริหาร สมาชิก  สภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ทังใน
ประเทศและต่างประเทศ

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง  รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที
เพือประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่า
ลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้อง ทังในประเทศและต่างประเทศ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการป้องกันโรคเรือนตามโครงการพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความ
รู้ ฯลฯ แก่ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น  ค่าซ่อมแซมรถ
บรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครืองตัดหญ้า  เครืองพ่น
หมอกควัน ทีชํารุดเสียหาย ค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงาน อาทิเช่น กระดาษ, หมึก
สี, ดินสอ, ปากกาและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น วิทยุโมบายติดตัง
ประจํารถพยาบาลฯ แบตเตอรีวิทยุมือถือ  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิ
เช่น แปรง, ไม้กวาด, ถ้วย, ชามและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อาทิ
เช่น แบตเตอรี, ยางนอก, ยางในรวมทังเครืองพ่นหมอกควัน เครืองตัด
หญ้าและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน อาทิ
เช่น นํามันดีเซล, , นํามันเครืองและอืนๆ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ทีไม่ใช่
ยา  ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และเคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ที
จําเป็นรวมถึงทีเกียวข้องเพิมเติมในการให้บริการด้านงานรักษา
พยาบาล  เช่น  เข็มเจาะเบาหวาน (นิดเดิล)  ออกซิเจนบรรจุถัง  ในการให้
บริการผู้เจ็บป่วย  และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(กลุ่มเป้าหมายสัตว์
เลียงประเภทแมว )  นํายาทดสอบสารปนเปือนในอาหาร (SI2)  ฯลฯ  ตัง
ไว้  20,000   บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีภัณฑ์   วัสดุเคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ตลอด
จนทีจําเป็นเป็นอืนๆ  ในการดําเนินการกิจกรรมหรือปฏิบัติงานส่งเสริม
และป้องกันโรคติดต่อในท้องถิน  เช่นสารเคมีภัณฑ์กําจัดยุง  กําจัด
แมลง  ฯลฯ  ตังไว้  20,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีกําจัดวัชพืชและวัสดุการเกษตรทีจําเป็น
อืนๆ  เช่น  นํายากําจัดวัชพืช ฉีดพ่นหญ้า(กรัมมอ็อก
โซน)  จอบ  เสียม  พร้า  พลัว  ฯลฯ  ในการปฏิบัติงานด้านงานรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อาทิ
เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์, ฟิมล์ และอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายพนักงานรักษาความ
สะอาด  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล CD –Rom, Handy Drive  โปรแกรมสําหรับบันทึก
ข้อมูลการเข้าทํางาน และอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาสายไฟ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,938,020 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,797,320 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,797,320 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจ้างคนจ้างงานรักษาความสะอาด จํานวน 1,552,320 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างชัวคราวรายเดือน  12 เดือน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ตามโครงการฯ  ซึงจะเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาเบืองต้นด้านการ
ขาดอัตรากําลังคนปฏิบัติงานภาคสนามในงานรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย จํานวน  16  อัตรา 
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,340 x 4 x 12 = 256,320 
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 x 12 x 12 = 1,296,000 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการดําเนินการด้านส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อจากเอดส์จากเพศสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมป้องกันและลดอัตราการแพร่
กระจายของโรคและปัญหาเอดส์จากเพศสัมพันธ์
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการดําเนินกิจกรรมทีเกียวข้องในงานสาธารณสุข จํานวน 30,000 บาท
เพือสร้างและพัฒนางานสาธารณสุขให้เกิดการขับเคลือนด้วยระบบเครือ
ข่าย  อสม.  เครือข่ายผู้นํานักเรียน  เช่น  งานโรคติดต่อ  งานคุ้มครองผู้
บริโภค  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมดูแลรักษาตลาดสดและซุ้มร้านค้าชุมชน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการทีเกียวข้อง เช่น จัดหา ซ่อมแซมโครงเหล็ก
เต็นท์พร้อมจัดหาเปลียนผ้าใบเต็นท์ผืนใหม่ให้กับร้านค้าชุมชนพร้อมปรับ
ปรุงบริเวณโดยรอบ  ซุ้มร้านค้าและร้านค้าผู้ประกอบการในตลาดสดให้
ได้มาตรฐานยิงขึน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการพัฒนาปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉินและระบบบริการทางการแพทย์ จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที
กําหนดในเบืองต้น  และพัฒนาปรับปรุงในส่วนของระบบอุปกรณ์ทีจําเป็น
ประจํารถพยาบาลฯ  เช่น  อุปกรณ์กระเป๋ายาและเวชภัณฑ์ประจํา
รถ  ระบบวิทยุสือสาร  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ด้านสิงแวดล้อมและพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้าน
สุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดหรือทํากิจกรรมทีเกียวข้องและสอด
คล้องตามนโยบายของรัฐด้านสิงแวดล้อมและเทศบาลเมืองน่าอยู่
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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โครงการหรือกิจกรรมด้านการส่งเสริม ป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมด้านการส่งเสริม
ป้องกันโรคติดต่อ เช่นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โรคติดต่อทีมียุงเป็น
พาหะ โรคทีมีนําและอาหารเป็นสือ โรคหนอนพยาธิ ฯลฯ  ใช้จ่ายเป็นค่า
ฝึกอบรม รณรงค์ ให้ความรู้เรืองโรคติดต่อให้แก่ประชาชน เยาวชนและ
กลุ่มเป้าหมาย ในการป้องกันและลดอัตราการแพร่กระจายของปัญหาโรค
ติดต่อต่างๆ เช่น วัสดุ แบบพิมพ์ ค่าวิทยากรค่าอาหาร เครืองดืม ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขใน
รูปแบบเชิงบูรณาการ

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการสร้างและพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้เกิด
ความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานโดยการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมแก่ อ
สม. เช่นกิจกรรมการศึกษาดูงาน การเข้าร่วมกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ
ประจําปี กับหน่วยงานสาธารณสุขในระดับอําเภอหรือจังหวัด กิจกรรม
อืนๆทีเกียวข้องด้านสาธารณสุขหรือสุขภาพ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการหรือกิจกรรมให้บริการสาธารณะงานรักษาความสะอาดและความ
เป็น ระเบียบเรียบร้อยภายในพืนที

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา จัดซือ ให้มีถังขยะบริการประชาชน ตาม
ความจําเป็นครอบคลุมพืนทีในการเก็บขนและกําจัดขยะ ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป

งบลงทุน รวม 20,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือกล้องถ่ายรูป จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายรูปตามโครงการจัดซือ  เพือใช้งานประชา
สัมพันธ์งานกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมและงานอืนๆ  ทีเกียว
ข้อง (ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องใช้ ซึงสามารถหาได้ตามราคาท้องตลาดและ
ดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ )
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือครุภัณฑ์เครืองปรินเตอร์ จํานวน 7,600 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือครุภัณฑ์เครืองปรินเตอร์  เพือใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านเอกสารให้มีประสิทธิภาพและความรวดเร็ว  ตลอดจนเกิด
ความคล่องตัวในงานสํานักของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม (ราย
ละเอียดตามเกณฑ์คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18
 กุมภาพันธ์ 2558)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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โครงการจัดซือครุภัณฑ์เครืองสํารองไฟ จํานวน 3,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองสํารองไฟ  เพือให้การปฏิบัติงานเกิด
ความคล่องตัวและรวดเร็วในการใช้เครืองคอมพิวเตอร์สํานักงานจาก
เครืองสํารองไฟในการเปิดปิดเครืองคอมพิวเตอร์ไว้ปฏิบัติงาน
(รายละเอียดตามเกณฑ์คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 120,000 บาท

เพือเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
พืนทีชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 15,000 บาท จํานวน 8 ชุมชน ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วยทีสุด ที มท 0891.3/ว 73 ลงวัน
ที 14 มกราคม 2557
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,319,260 บาท
งบบุคลากร รวม 802,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 802,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 707,220 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม  พร้อมทัง
เงินปรับปรุงประจําปีโดยคํานวณตังไม่เกิน 12  เดือน  จํานวน  3  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 95,340 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานเทศบาล  อาทิเช่น
- เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  จํานวน 1 อัตรา 
เป็นเงิน  4,140 บาท 
- เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
เป็นเงิน  42,000 บาท
- เงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.) เป็นเงิน  36,000
 บาท 
- เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ให้แก่พนักงานเทศบาล  เป็น
เงิน  13,200 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 359,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,400 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 101,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิตามระเบียบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลตลอดจนผู้
มีสิทธิตามทีกฎหมายกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 198,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  หรือเอกสาร  รูปเล่มค่าใช้จ่าย
ด้านอิเล็กทรอนิกส์  ค่าใช้จ่ายต่างๆทีมีความจําเป็นต่างๆ  รวมทังค่าจ้าง
บุคคลภายนอกค่าจ้างทําของ  ค่าเช่าทีดิน  ค่าเช่าทรัพย์สินค่าจ้างเหมา
อืน  ทีอยู่ในอํานาจหน้าที  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่ารับ
วารสาร  ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ  ค่าธรรมเนียมทีดิน  หรือ  ค่า
ธรรมเนียมอืนใดทีสามารถเบิกจ่ายได้ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้างรวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรีให้
ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาลโดยจ่าย  เป็นค่าเบียเลียงเดิน
ทาง  ค่าพาหนะค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง  ทังในประเทศและต่างประเทศ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการจ้างเหมาบริการ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  ผู้พิการและเด็กด้อยโอกาส จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการ   การส่งเสริมและ
การพัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการและเด็กด้อยโอกาส
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น  ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย  ค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงาน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดซือวัสดุไฟฟ้า อาทิ  เช่น  ปลักไฟฟ้า  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  อาทิ
เช่น  กระดาษเขียว วารสาร  โปสเตอร์  ฟิมล์ และอืนๆ  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ
อาทิเช่น  แผ่นดิสก์ ,  หมึกสีและอืนๆ  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 157,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 157,300 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน
จัดซือจักรพันริมอุตสาหกรรม  จํานวน  1  คัน จํานวน 30,000 บาท
จัดซือจักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า  จํานวน  5  คัน จํานวน 100,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ  จํานวน  1  เครือง จํานวน 23,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 1 เครืองให้กับพนักงาน
กองสวัสดิการ (รายละเอียดตามเกณฑ์คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดอินเจ็ต จํานวน  1 เครือง จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดอินเจ็ต จํานวน 1 เครือง สําหรับใช้
ในการปฏิบัติงานได้สะดวกมากขึน (รายละเอียดตามเกณฑ์คุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบรมวงศ์และผู้
ด้อยโอกาสในสังคม

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์
ของพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนทีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์อาชีพการพิจารณาชดเชย
ช่วยเหลือรายได้จากการสูญเสียจากการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ
นันๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,316,660 บาท
งบบุคลากร รวม 1,430,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,430,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 587,460 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินพนักงานเทศบาลสามัญ  ของกองช่างพร้อมทังเงินปรับ
ปรุงประจําปีโดยคํานวณไม่เกิน 12  เดือน   จํานวน  2  อัตราตังจ่ายจาก
เงินรายได้
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 97,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล  อาทิเช่น
(1) เงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง  
เป็นเงิน  42,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ
(สปพ.) เป็นเงิน 24,000 บาท (2x12x1,000)
(3) เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ให้แก่พนักงานเทศบาล
เป็นเงิน 31,800 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 625,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 2  อัตราและพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  3  อัตรา  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
(1) เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
พืนที พิเศษ (สปพ.)  เป็นเงิน 60,000 บาท (5x12x1,000) 
(2) เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
เป็นเงิน 60,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 886,080 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิตามระเบียบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
หรือบุคลากรทีสิทธิตามกฎหมายกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 340,080 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิงแวดล้อมภายในเขตเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมทีเกียว
ข้องในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิงแวดล้อมภายในพืนทีรับผิด
ชอบ  ครอบคลุม  8  ชุมชน  โดยอาศัยรูปแบบบูรณาการร่วมพัฒนากับ
เครือข่ายประชาชน  ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้างรวมทังผู้ได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที
เพือประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
ลงทะเบียน  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องทังในประเทศและ
ต่างประเทศ
ตังจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการจ้างเหมาบริการ   จํานวน  3  อัตรา จํานวน 280,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการ  เป็นเวลา  12  เดือน 
- ตําแหน่ง พนักงานขับรถกระเช้า  จํานวน  1  อัตรา (9,000x12)
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า           จํานวน  1  อัตรา (5,340x12)
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา            จํานวน  1  อัตรา (9,000x12)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงาน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยาน
พาหนะ                                          
และขนส่ง อาทิเช่น แบตเตอรี, ยางนอก, ยางในและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  อาทิ
เช่น นํามันดีเซล, นํามันเครือง และอืนๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเป็นจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์เพือใช้ในการผลิตระบบนํา
ประปาทีจําเป็นอืนๆ เช่น คลอรีน 70% ทรายระบบกรอง สารส้มและอืนๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเป็นจัดซือสารเคมีกําจัดวัชพืชและวัสดุเกษตร ทีจําเป็น
อืนๆ เช่น  นํายากําจัดวัชพืช  ฉีดพ่นยา  จอบ  เสียม  พร้า  พลัว  และอืนๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเทศบาล  เช่น  ไม้ขนาดต่างๆ สี  ไม้อัด  เหล็กแผ่น  เหล็ก
กล่อง   ผ้าขาว  ผ้าสี  พู่กัน  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วันทีพิมพ์ : 6/10/2559  11:32:44 หน้า : 26/32



วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น  ร้องเท้าบูท
  เสือฝน  และอืนๆ   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ เช่น แผ่น
ดิสก์, หมึกสีและอืนๆ  เป็นต้น                
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
บริการ เช่น เครือง ค่าเช่าหมายเลข  ค่าบํารุงรักษาสาย ค่าติดตังอินเตอร์
เน็ต  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,042,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าทดสอบนําอุปโภค บริโภค จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าทดสอบนําอุปโภค บริโภค ในชุมชน ชุมชน
ละ  1  ตัวอย่าง ให้กับกรมทรัพยากรนํา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุไฟฟ้าต่างๆ อาทิเช่น สาย
ไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, ฟิวส์, ปลักไฟฟ้าและอืนๆ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น ปูน
ซีเมนต์, ทราย, ทินเนอร์และอืนๆ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 4,582,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เพือจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET  Printer) จํานวน 9,900 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET  Printer)  จํานวน
1  ตัว (รายละเอียดตามเกณฑ์คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ
 วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558)

เพือจัดซือตู้ไม้สําหรับวางแฟ้มเก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือตู้ไม้สําหรับวางแฟ้มเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ (ครุภัณฑ์ดัง
กล่าวเป็นครุภัณฑ์ นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจํา
เป็นต้องใช้ ซึงสามารถหาได้ตามราคาท้องตลาดและดําเนินการด้วยความ
ประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
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สว่านแบบมีระบบกระแทก กําลังไฟเข้าพิกัด 900 w จํานวน 20,000 บาท
สว่านแบบมีระบบกระแทก กําลังไฟเข้าพิกัด 900 w (ครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นครุภัณฑ์ นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้อง
ใช้ ซึงสามารถหาได้ตามราคาท้องตลาดและดําเนินการด้วยความ
ประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,542,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายแบฮะ-โต๊ะมูเด็ง (เพิมเติม)ขนาดกว้าง  
4.00  ม  ยาว  62.00  ม  หินคลุกหนาเฉลีย  0.15  ม หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า  2,480.00  ตารางเมตร

จํานวน 485,700 บาท

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายแบฮะ-โต๊ะมูเด็ง (เพิมเติม)ขนาด
กว้าง  4.00  ม  ยาว  62.00  ม  หินคลุกหนาเฉลีย  0.15  ม หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า  2,480.00  ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานตาม
แบบทีเทศบาลกําหนด)

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายลูโบะกาหยีขนาดกว้าง  4.00  ม  ยาว  
630.00  ม  หินคลุกหนาเฉลีย  0.15  ม หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  2,520.00 
 ตารางเมตร

จํานวน 493,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายลูโบะกาหยีขนาดกว้าง  4.00  ม
  ยาว  630.00  ม  หินคลุกหนาเฉลีย  0.15  ม หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า  2,520.00  ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบที
เทศบาลกําหนด)

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายดูซงตือเงาะห์ขนาดกว้าง 5.00 ม  ยาว  
1,120.00 ม  หนาเฉลีย  0.50 ม หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  5,600.00  
ตารางเมตร

จํานวน 1,800,000 บาท

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายดูซงตือเงาะห์ขนาดกว้าง 5.00 ม
  ยาว  1,120.00 ม  หนาเฉลีย  0.50 ม หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า  5,600.00  ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบที
เทศบาลกําหนด)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง  สายบาตูขนาดกว้าง  2.00  ม  ยาว  
500.00  ม  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  1,000.00  ตารางเมตร

จํานวน 1,764,000 บาท

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง  สายบาตูขนาดกว้าง  2.00  ม
  ยาว  500.00  ม  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  1,000.00  ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบทีเทศบาลกําหนด)
 เพือส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ใต้  และชดเชยรายได้ทีลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืนที 5
  จังหวัดชายแดนใต้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท.0810.3/ว.1287 ลงวันที 29 กรกฎาคม 2558 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการปักเสาพาด
สาย 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําเวทีประชาคมเมืองประจําปี 2559 จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําประชาคมเมืองเพือการจัดทําร่างแผน
พัฒนาสามปี  และประชาคมปัญหาด้านต่างๆ  เพือประกอบการพิจารณา
ในการพัฒนาท้องถินและจัดเวทีประชาคม  เพือส่งเสริมการ มีส่วนร่วม
ของประชาชนส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนกิจกรรมสนับสนุน
การจัดประชุม  การพัฒนาผู้นําชุมชนสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน  และ
สนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ  (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที  มท  0891.4/ว 856  ลงวันที  12  มีนาคม  2553 )
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพืนฐานของเทศบาลประจําปี  2559 จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานของเทศบาล การประชุมเจ้า
หน้าทีจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน 8 ชุมชน เพือ
เข้าถึงประชาชนรวมถึงให้ความสะดวกในการติดต่อรับบริการจากการให้
บริการของเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและสถาบันครอบครัวและ
ทัศนศึกษาดูงาน

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนา  ทัศนศึกษาดูงานและ
บูรณาการ  พัฒนาชุมชน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นําชุมชนและ
ทัศนศึกษาดูงาน

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการชุมชน
และผู้นําชุมชน  การจัดทําแผนชุมชนการขับเคลือนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ  และการทบทวนแผนชุมชน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการส่งเสริมความรู้  ความเชียวชาญในการประกอบอาชีพกับกลุ่มอาชีพ
ทีมีอยู่ เช่น  กลุ่มปักจักร   กลุ่มทําขนม

จํานวน 80,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เพือเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนโดยการปลูก
ฝังแนวทางการดําเนินงานการดําเนินชีวิตตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอ
เพียงการจัดตังกลุ่มอาชีพ  การแก้ไขปัญหาความยากจน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการอบรมสิทธิผลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้ค่าในการอบรมให้ประชาชนได้เข้าใจถึงสิทธิความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  (อ้างถึงหนังสือ  ด่วนทีสุด ที นธ
.0023.10/ว 2009  ลว 22  พฤษภาคม  2558เรือง  การจัดทําแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนในเขตเทศบาล จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฯลฯ แจก
จ่ายให้เยาวชนในชุมชนภายในเขตเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาของเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาของเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่างๆ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,280,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาต่างๆทีสําคัญ เช่น วันเมาลิด สุนัต
หมู่ กิจกรรมละศีลอด ประเพณีฮารีรายอ ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดบรรยายธรรมสัญจรตามมัสยิดต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรยายธรรมในเขตเทศบาล เพือให้ชาวมุสลิม
เข้าใจหลักปฏิบัติทีถูกต้อง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและจัดการเรียนการสอนอัลกรุอาน 
(กีรออาตี)

จํานวน 800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร  ตาม
โครงการฝึกอบรมและจัดการเรียนการสอนอัลกรุอ่าน 
(กีรออาตี)  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
ตําบลต้นไทร

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจัดสถานทีค่าใช้จ่ายพิธีเปิด – ปิด ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอัล-กุรอาน (กีรออาตี) และ
บุคลากรทีเกียวข้อง

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค่าวิทยากร ตามโครงการฝึกอบรมฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 2,998,558 บาท
งบกลาง รวม 2,998,558 บาท
งบกลาง รวม 2,998,558 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,101,550 บาท

เพือจ่ายเงินกู้ เงินต้น ตามสัญญากู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
เลขที 1091/98/2555  เงินต้น   193,496.24  บาท
เลขที 1133/140/2555 เงินต้น  714,557.85  บาท
เลขที 1104/111/2555 เงินต้น  193,496.24  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 597,068 บาท
เพือจ่ายเงินกู้  ดอกเบีย  ตามสัญญากู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
เลขที 1091/98/2555  ดอกเบีย   99,184.19   บาท
เลขที 1133/140/2555 ดอกเบีย  398,700.00  บาท
เลขที 1104/111/2555 ดอกเบีย  99,184.19    บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 163,350 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบเงินประกันสังคม  ตามประกาศมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง ให้พนักงานจ้างได้รับ
สิทธิประโยชน์และมีหน้าทีต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบียยังชีพให้กับผู้ป่วย
เอดส์ จํานวน 6 รายๆละ 500 บาท/เดือน ภายในเขตเทศบาลและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ทีเทศบาลกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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สํารองจ่าย จํานวน 505,532 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีทีจําเป็นได้ตามความเหมาะสม ซึงไม่
สามารถคาดการณ์ทีเกิดขึนล่วงหน้าได้  ค่าช่วยเหลือประชาชน
ทีได้รับความเดือดร้อน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน
และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองอุปโภค  บริโภคต่างๆ
และอืนๆ ทีเกียวข้อง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  396,654  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน  108,409  บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลต้นไทร
เพือเงินสมทบระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเป็นการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรคและการฟืนฟูสภาพของหน่วยบริการหรือสถาน
บริการอืน ถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท. 0891.3/ว 1263 ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 31,146 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามข้อบังคับสมาคม  ส.ท.ท. สมาชิกเป็นรายตามเกณฑ์ทีประชุม ใหญ่
กําหนดโดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว  ยก
เว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภทจะต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ  0.00167 ของรายรับดังกล่าว  จํานวน  18,650,000  เป็น
เงิน  31,146  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 383,912 บาท
โดยจ่ายค่าเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท)  อัตราร้อยละ  2 %  ของรายได้ที
ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท  ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ที  มท 0808.5/ว 45 ลงวันที 24
 สิงหาคม 2552 (19,195,600  บาท)
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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