
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลต้นไทร
อําเภอ บาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 46,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,149,720 บาท
งบบุคลากร รวม 4,958,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,508,720 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
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี 
ในอัตรา 4,000 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน 
ในอัตราเดือนละ  3,000  บาท/เดือน  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี
ในอัตรา 4,000 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน
ในอัตราเดือนละ  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 อัตราในอัตราละ 6,900 บาท/เดือน
( 6,900 x 12  =  82,800 บาท) 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,374,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี
(1) ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 
     15,180 บาท/เดือน (15,180 x 12 = 182,160 บาท) 
(2) ตําแหน่งรองประธานสภา อัตราเดือนละ 12,420
 บาท/เดือน                      
      (12,420 x 12 = 149,040 บาท) 
(3) ตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 9 คน 
     อัตราเดือนละ 9,660 บาท/เดือน 
     (9,660 x 9 x 12 = 1,043,280 บาท)
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,449,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 756,640 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงิน
ปรับปรุงประจําปีโดยคํานวณตังไม่เกิน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,146,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล อาทิเช่น
- เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ให้แก่พนักงานเทศบาล 
  ผู้มีิสิทธิได้รับ จํานวน 12 เดือน
- เงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.)
  (2,500 บาท * 38 คน * 12 เดือน = 1,140,000 บาท) 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 197,940 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุง
ประจําปีโดยคํานวณตังไม่เกิน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 295,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป 
จํานวน 1 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 2,107,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 133,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประเมินพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ตรวจรายงาน ผู้ประเมินผลงาน
ความเชียวชาญ ผลงานทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
และคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้าง  ค่าสมนาคุณ  ค่าเบียประชุม  ค่าพาหนะ 
ของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก พนักงานและลูกจ้าง  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2555 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาทีแต่งตังขึน 
หรือคณะกรรมการทีมีสิทธิเบิกค่าเบียประชุมได้ตามสิทธิ
และระเบียบกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล 
ทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรให้กับพนักงานเทศบาล 
หรือบุคลากรทีมีสิทธิตามทีกฎหมายกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,194,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือค่าจ้างทํา
วารสาร ปฏิทิน เอกสารรูปเล่ม ค่าใช้จ่ายด้านอีเลกทรอนิกส์              
ใช้จ่ายต่างๆ ทีมีความจําเป็นรวม ทังค่าจ้างบุคคลภายนอก
จ้างทําของ ค่าเช่าทีดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาอืน                  
ในอํานาจหน้าที ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
วารสาร ค่าธรรมเนียมป้าย ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมทีดิน 
หรือค่าธรรมเนียมอืนใดทีสามารถเบิกจ่ายได้ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
(1) เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน 
     หรือคณะกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือ
     ระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
     การประชุม ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน กับองค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิน หรือคณะรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
(2) ค่ารับรองเกียวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
    (ตามหนังสือสังการ ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 
    กรกฎาคม 2548) 
    ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ทังในประเทศ
และต่างประเทศ

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสัง
จากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์
ของเทศบาล โดยจ่าย เป็นค่าเบียเลียงเดินทางค่าพาหนะ 
ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ทังในประเทศและต่างประเทศ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

โครงการ “รักนํา  รักป่า  รักษาแผ่นดิน ” จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
84 พรรษา  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด  ที มท 0801.2/ ว 1060 ลงวันที 31 พ.ค. 2559 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดกิจกรรมกีฬาเพือสร้างความปรองดองสมานฉันท์  ประจําปี 
2560

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดการแข่งขันกีฬา 
เครืองดืม และเงินรางวัลต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการจ้างเหมาบริการ จํานวน 444,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าจ้างเหมาบริการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านการบริการและคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน
และกิจกรรม เพือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร
โดยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิน ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน

จํานวน 50,000 บาท

เพือพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล ตามแผนการฝึกอบรม
ของสถาบันพัฒนา บุคลากรท้องถิน กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการเยาวชนรักบ้านเกิด ประจําปี  2560 จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยาวชนรักบ้านเกิด 
เพือสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และลดรายจ่าย
ผู้ปกครอง โดยให้นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน 
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เช่น ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย ค่าบํารุง
รักษาครุภัณฑ์ต่างๆ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงาน  
อาทิเช่น กระดาษ, หมึกสี, ดินสอ, ปากกาและอืนๆ เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว 
อาทิเช่น แปรง, ไม้กวาด, ถ้วยชามและอืนๆ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะ 
และขนส่ง อาทิเช่น แบตเตอรี, ยางนอก, ยางใน,
และอืนๆ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 
อาทิเช่น นํามันดีเซล, แก๊สหุงต้ม,นํามันเครืองและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ อาทิเช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม และอืนๆ 
เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล CD-Rom, Handy Drive, 
หมึกพิมพ์ โปรแกรมสําหรับบันทึกข้อมูลการเข้าทํางาน 
และอืนๆ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานและกระแสไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตเทศบาลตําบลต้นไทร 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานและโทรศัพท์เคลือนที 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบลงทุน รวม 84,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 84,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล จํานวน 25,000 บาท
เพือจัดซือกล้องถ่ายรูป ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครือง 
ความละเอียด 17  ล้านพิกเซลขึนไป มีฟังก์ชันถ่ายภาพ
แบบ HDR(ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ นอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องใช้ ซึงสามารถ
หาได้ตามราคาท้องตลาด และดําเนินการด้วยความประหยัด 
จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการจัดซือครุภัณฑ์เก้าอีคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 ตัว จํานวน 4,800 บาท
เพือจัดซือเก้าอีคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 ตัว (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์สํานักงาน) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการจัดซือครุภัณฑ์เก้าอีทํางาน  จํานวน 2 ตัว จํานวน 5,200 บาท
เพือจัดซือเก้าอีทํางานระดับ 7 จํานวน 1 ตัว ราคา 3,500 บาท 
และ ระดับ 5 จํานวน 1 ตัว ราคา 1,700 บาท (ครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นครุภัณฑ์ นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความ
จําเป็นต้องใช้ ซึงสามารถหาได้ตามราคาท้องตลาด และดําเนินการ
ด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการจัดซือครุภัณฑ์เครืองปรับอากาศ จํานวน 28,000 บาท
เพือจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง (รายละเอียดตาม
เกณฑ์คุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงาน)

โครงการจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครือง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3,200 บาท
เพือจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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โครงการจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จํานวน 2 ใบ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ชนิดตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
แบบบานเลือน 2 บาน  กระจกสูง (ครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นครุภัณฑ์ นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องใช้ ซึงสามารถหาได้
ตามราคาท้องตลาด และดําเนินการด้วยความประหยัด 
จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานบริหารงานคลัง รวม 1,656,940 บาท
งบบุคลากร รวม 1,047,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,047,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 863,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปี โดยคํานวณตังไม่เกิน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบให้แก่
พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้กับ
พนักงานจ้างทัวไป 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 603,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัตินอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาล ตามทีกฎหมายกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
ทีมีสิทธิตามทีกฎหมายกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาลหรือบุคลากรทีมีสิทธิตามทีกฎหมายกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 369,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายก
เทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาล
โดยจ่ายค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน 
ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ทังในประเทศ
และต่างประเทศ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการจ้างเหมาบริการ จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าจ้างเหมาบริการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น 
ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย ค่าบํารุงรักษา
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสิงของทีเป็นวัสดุ
โดยสภาพ และวัสดุคงทน เช่น เครืองเขียน แบบพิมพ์ 
สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์
อาทิ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิลม์ และอืน ๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ อาทิเช่น แผ่นดิสก์ ,หมึกสีต่างๆ และอืนๆ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

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

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้บริการ
เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลข ค่าบํารุงรักษาสาย 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร อากรแสตมป์ 
และค่าใช้จ่ายอืนในการจัดส่งทางไปรษณีย์ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งบลงทุน รวม 6,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือครุภัณฑ์เก้าอีทํางาน  จํานวน 3 ตัว จํานวน 6,900 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เก้าอีทํางาน ระดับ 5, 6 
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 1,700 บาท และระดับ 7 
จํานวน 1 ตัว ราคา 3,500 บาท (ครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นครุภัณฑ์ นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่มีความจําเป็นต้องใช้ ซึงสามารถหาได้ตามราคา
ท้องตลาด และดําเนินการด้วยความประหยัด 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 881,340 บาท
งบบุคลากร รวม 761,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 761,340 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 665,760 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพิเศษให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  4  อัตรา และ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2   อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 95,580 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการดังกล่าวเช่น
ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวิทยากร  และค่าวัสดุอืนๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย ค่าบํารุงครุภัณฑ์ต่างๆ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

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

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้า
เช่น อุปกรณ์ประกอบการใช้ประจําวิทยุสือสาร 
แบตเตอร์รี ฯลฯ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
อาทิเช่น ยางนอก และยางใน เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเชือเพลิง
และหล่อลืน อาทิเช่น นํามันดีเซล, แก๊สหุงต้ม,
นํามันเครืองและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

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

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลต้นไทร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจาก
นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาล
โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าทีพัก  ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้อง 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,886,160 บาท
งบบุคลากร รวม 743,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 743,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 461,160 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทัง
เงินปรับปรุงประจําปีโดยคํานวณ ตังไม่เกิน 12 เดือน  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  
จํานวน  2 อัตรา โดยคํานวณตังไม่เกิน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,067,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของบุคลากร
ในเทศบาล อาทิ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทัวไป 
ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีทีมีงานจําเป็น
เร่งด่วน เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้สอย รวม 907,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่ม
ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายต่างๆทีมีความจําเป็น 
รวมค่าจ้างบุคคลภายนอก ค่าจ้างทําของ ค่าเช่าทีดิน ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาอืนทีอยู่ในอํานาจหน้าที ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียมป้าย 
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมทีดินหรือค่าธรรมเนียมอืนใดที
สามารถเบิกจ่ายได้ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนืองในงานวันเด็กแห่งชาติ และวันสําคัญอืนๆ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เนืองในงาน
วันเด็กแห่งชาติ เพือจ่ายเป็นค่าของรางวัล ค่าจัดสถานที 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับ
คําสังจากนายกเทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์
ของเทศบาลโดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าลงทะเบียน 
ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องทังในประเทศ
และต่างประเทศ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่เด็กและเยาวชน ช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
แก่เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลช่วงปิดภาคเรียน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการจ้างเหมาบริการ จํานวน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าจ้างเหมาบริการ
ตัังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ทีชํารุด ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสถานที ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรจัดซือวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน
อาทิเช่น กระดาษ ดินสอ ปากกาอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเชือเพลิง
และหล่อลืนอาทิเช่น นํามันดีเซล แก๊สหุงต้ม 
นํามันเครืองและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและ
การเผยแพร่ อาทิเช่น กระดาษโปสเตอร์ ฟิล์ม และอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล CD-Rom Handy Drive 
โปรแกรมสําหรับบันทึกข้อมูลการเข้าทํางานและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

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

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตลาดกลางเกษตร
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสายสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งบเงินอุดหนุน รวม 3,076,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,076,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,076,000 บาท

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ. ภายในเขตเทศบาล จํานวน 2 แห่ง  
จํานวน 200 วัน ได้แก่โรงเรียนบาตูมิตรภาพ ที 66 
จํานวน 594 คน  เป็นเงิน  2,376,000 บาท 
และโรงเรียนบือแนปีแย  จํานวน 175 คน  
เป็นเงิน  700,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,730,040 บาท
งบบุคลากร รวม 2,042,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,042,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,483,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทัง
เงินปรับปรุงประจําปีโดยคํานวณ ตังไม่เกิน 12 เดือน  
จํานวน 6 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 290,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(ผู้ดูแลเด็ก) โดยคํานวณตังไม่เกิน 12 เดือน  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 268,680 บาท
- เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้กับ พนักงานจ้าง
  ตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) เป็นเงิน 28,680 บาท
- เงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.)
  (2,500x8x12) = 240,000 บาท
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 2,678,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
หรือบุคลากรทีมีสิทธิตามทีกฎหมายกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้สอย รวม 944,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลต้นไทร

จํานวน 65,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างฯ ในการจัดกิจกรรม
เช่น ค่าเช่าเหมารถ ค่าอาหาร  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายโครงการวันสําคัญต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมวันสําคัญ  
ได้แก่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (วันแม่แห่งชาติ)  
เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลต้นไทร

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เพือส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่   
โครงการอนามัยโรงเรียน โครงการธนาคารอาหารขยะ 
และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการสมองดี
เริมต้นทีโภชนาการ และโครงการเวทีคนกล้า  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์ครูและผู้ปกครอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลต้นไทร

จํานวน 70,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือสานสัมพันธ์
ระหว่างครู ผู้ปกครอง  ชุมชน เช่น การประชุมผู้ปกครอง 
การเยียมบ้านผู้ปกครอง งานวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 563,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุประกอบอาหารกลางวันให้แก่
เด็กเล็กประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลต้นไทร 
เป็นเงิน 20 บาท/วัน/คน  จํานวน 115 คน  ระยะเวลา 245 วัน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิงแวดล้อม
ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลต้นไทร

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัด
กิจกรรม ได้แก่                                                    
โครงการต้นไม้พูดได้ โครงการแยกขยะลดภาวะโลกร้อน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 195,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
จัดสรรตามจํานวนเด็กเล็ก อัตรา 1,700 บาท/ปี/คน
จํานวน 115 คน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 1,724,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว 
อาทิเช่น แปรง, ไม้กวาด, ถ้วย, นําจืดทีจัดซือจากเอกชน 
อุปกรณ์รักษาความสะอาด ชามและอืนๆ เป็นต้น
สําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,694,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมให้แก่เด็กเล็กประจํา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลต้นไทร
เป็นเงิน 7.37 บาท/วัน/คน  จํานวน  115 คน 
ระยะเวลา 260  วัน และ โรงเรียนสังกัด สพฐ.ภายใน
เขตเทศบาล  เป็นเงิน  7.37 บาท/วัน/คน ระยะเวลา 260 วัน 
จํานวน 2 แห่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านบาตู จํานวน 594 คน  
และโรงเรียนบ้านบือแนปีแย  จํานวน  175 คน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เพือจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 3 – 6 พร้อมเก้าอี จํานวน 2 ชุด จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะทํางานระดับ 3 – 6 (ขนาด 4
 ฟุต)                                                      
พร้อมเก้าอี ให้กับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  
เทศบาลตําบลต้นไทร (ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็น
ต้องใช้ ซึงสามารถหาได้ตามราคาท้องตลาด และดําเนิน
ด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
จํานวน  2 ชุดๆละ 5,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน 
เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าทีพักในการดําเนินงาน
ตามโครงการ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,479,040 บาท
งบบุคลากร รวม 1,757,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,757,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 735,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงประจําปีโดยคํานวณตังไม่เกิน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 29,760 บาท
เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบให้แก่พนักงานเทศบาล
ผู้มีสิทธิได้รับ จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 833,880 บาท
เพือจ่ายให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 3 อัตรา 
และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 116,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน 4 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 722,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของบุคลากร
ในเทศบาล อาทิ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างภารกิจที
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณีทีมีงานจําเป็นเร่งด่วน
เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
ทีมีสิทธิค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ตลอดจนผู้มีสิทธิตามทีกฎหมายกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับ
คําสังจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์
ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น
ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองตัดหญ้า เครืองพ่นหมอกควัน ทีชํารุดเสียหาย 
ค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิน ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน

จํานวน 35,000 บาท

เพือพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามแผนการฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงาน อาทิเช่น
กระดาษ, หมึกสี, ดินสอ, ปากกา และอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
อาทิเช่น แบตเตอรี, ยางนอก, ยางใน รวมทังเครืองพ่นหมอกควัน
เครืองตัดหญ้า และอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
อาทิเช่น นํามันดีเซล, นํามันเครืองและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ทีไม่ใช่ยา
ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และเคมีภัณฑ์ทางการแพทย์
ทีจําเป็นรวมถึงทีเกียวข้องเพิมเติมในการให้บริการด้านงานรักษา
พยาบาล เช่น เข็มเจาะเบาหวาน (นิดเดิล) ออกซิเจนบรรจุถัง ในการ
ให้บริการผู้เจ็บป่วย และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กลุ่มเป้าหมาย
สัตว์เลียงประเภทแมว) นํายาทดสอบสารป่นเปือนในอาหาร (SI2) ฯลฯ
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีภัณฑ์ วัสดุเคมีภัณฑ์ทางการแพทย์
ตลอดจนทีจําเป็นอืนๆ ในการดําเนินการกิจกรรมหรือปฏิบัติงาน
ส่งเสริม และป้องกันโรคติดต่อในท้องถิน เช่น สารเคมีภัณฑ์กําจัดยุง 
กําจัดแมลง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีกําจัดวัชพืชและ
วัสดุการเกษตรทีจําเป็นอืนๆ เช่น นํายากําจัดวัชพืช 
ฉีดพ่นหญ้า (กรัมม็อกโซน) และวัสดุอุปกรณ์ทีใช้  
ในการปฏิบัติงานด้านงานรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
อาทิเช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์, ฟิล์ม และอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล CD –Rom, 
Handy Drive, หมึกพิมพ์ โปรแกรมสําหรับบันทึกข้อมูล
การเข้าทํางาน และอืน ๆ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 2,110,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,102,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,102,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจ้างเหมาบริการ จํานวน 1,632,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าจ้างเหมาบริการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการปรัปบรุงซ่อมแซมดูแลรักษาตลาดสดและซุ้มร้านค้าชุมชน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการทีเกียวข้อง เช่น จัดหา ซ่อมแซม
โครงเหล็กเต็นท์พร้อมจัดหาเปลียนผ้าใบเต็นท์ผืนใหม่ให้กับ   
ร้านค้าชุมชนพร้อมปรับปรุงบริเวณโดยรอบ  ซุ้มร้านค้าและ
ร้านค้าผู้ประกอบการในตลาดสดให้ได้มาตรฐานยิงขึน ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการฝึกอบรมของผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานหรือกิจกรรมอันเป็น
การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย
จําหน่ายอาหารในพืนที  เพือรองรับการก่อตังกลุ่ม/ชมรม
ผู้ประกอบการจําหน่ายอาหาร อันเป็นการยกระดับให้ได้มาตรฐาน 
CLEAN FOOD GOOD TAST (CFGT) ตามเกณฑ์ชีวัด
กระทรวงสาธารณสุข 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการพัฒนาปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉินและระบบบริการทางการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ทีกําหนดในเบืองต้น  และพัฒนาปรับปรุงในส่วนของระบบอุปกรณ์
ทีจําเป็นประจํารถพยาบาลฯ  เช่น  อุปกรณ์กระเป๋ายาและเวชภัณฑ์
ประจํารถ ระบบวิทยุสือสาร ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธาณสุขในรูป
แบบเชิงบูรณาการ

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
อสม.ให้เกิดความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานโดยการส่งเสริม
ให้เกิดกิจกรรมแก่ อสม. เช่นกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
การเข้าร่วมกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติประจําปี กับหน่วยงาน
สาธารณสุขในระดับอําเภอหรือจังหวัด กิจกรรมอืนๆทีเกียวข้อง
ด้านสาธารณสุขหรือสุขภาพ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการหรือกิจกรรมให้บริการสาธารณะงานรักษาความสะอาด และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพืนที

จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา จัดซือ ให้มีถังขยะบริการประชาชน 
ตามความจําเป็นครอบคลุมพืนทีในการเก็บขนและกําจัดขยะ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

งบลงทุน รวม 8,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอี ระดับ 7 จํานวน 1 ตัว
(ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องใช้
ซึงสามารถหาได้ตามราคาท้องตลาด และดําเนินการ
ด้วยความประหยัด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการจัดซือครุภัณฑ์เก้าอีคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว จํานวน 1,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วันทีพิมพ์ : 6/10/2559  11:30:51 หน้า : 18/29



โครงการจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 1 ใบ จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารภายในสํานักงาน
(ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องใช้
ซึงสามารถหาได้ตามราคาท้องตลาด และดําเนินการ
ด้วยความประหยัด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,197,940 บาท
งบบุคลากร รวม 839,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 839,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 766,140 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงประจําปีโดยคํานวณตังไม่เกิน  12  เดือน   
จํานวน 3 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 13,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบให้แก่พนักงานเทศบาล  
ผู้มีสิทธิได้รับ จํานวน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 358,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างอืนๆ ตามทีกฎหมายกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 105,600 บาท
เพือเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
ตามระเบียบทีเกียวข้อง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรให้กับพนักงานหรือบุคลากร
ตามทีกฎหมายกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 173,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือเอกสาร 
รูปเล่มค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ทีมีความจําเป็น รวมทังค่าจ้างบุคคลภายนอก  
ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ หรือ 
ค่าธรรมเนียมอืนใดทีสามารถเบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที
โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน 
ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย ค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการจ้างเหมาบริการ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าจ้างเหมาบริการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงาน  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
อาทิเช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม และอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ
อาทิเช่น แผ่นดิสก์,หมึกพิมพ์ และอืนๆ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็กด้อยโอกาส จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการ การส่งเสริมและ
การพัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็กด้อยโอกาส 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,526,280 บาท
งบบุคลากร รวม 1,490,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,490,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 634,680 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุง
ประจําปีโดยคํานวณไม่เกิน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 43,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ให้แก่พนักงานเทศบาล
ผู้มีสิทธิได้รับ จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 746,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา  และพนักงานจ้างทัวไป 
จํานวน 4 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,036,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกตามระเบียบ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
หรือบุคลากรทีสิทธิตามกฎหมายกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิงแวดล้อมภายในเขตเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําโครงการหรือกิจกรรม
ทีเกียวข้องในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิงแวดล้อมภายใน
พืนทีรับผิดชอบ ครอบคลุม 8 ชุมชน โดยอาศัยรูปแบบบูรณาการ
ร่วมพัฒนากับเครือข่ายประชาชน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้างรวมทังผู้ได้รับคําสังจากนายกเทศบาลให้ปฏิบัติ
หน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ทังในประเทศและต่างประเทศ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการจ้างเหมาบริการ จํานวน 330,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าจ้างเหมาบริการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 560,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงาน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง  อาทิเช่น แบตเตอรี, ยางนอก,  ยางใน
และอืนๆ  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินอุุดหนุนทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเชือเพลิง
และหล่อลืน อาทิเช่น  นํามันดีเซล, นํามันเครือง 
และอืนๆ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์เพือใช้ในการผลิต
ระบบนําประปาทีจําเป็นอืนๆ เช่น คลอรีน  70% 
ทรายระบบกรอง  สารส้ม และอืนๆ
ตังจ่ายจากเงินอุุดหนุนทัวไป

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีกําจัดวัชพืชและวัสดุเกษตร  
ทีจําเป็นอืนๆ เช่น  นํายากําจัดวัชพืช  ฉีดพ่นยา  จอบ 
เสียม พร้า พลัว และอืนๆ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล เช่น ไม้ขนาดต่างๆ  
สี  ไม้อัด เหล็กแผ่น เหล็กกล่อง  ผ้าขาว  ผ้าสี  พู่กัน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  
เช่น  ร้องเท้าบูทเสือฝน  และอืนๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
อาทิ  เช่น  แผ่นดิสก์, หมึกสีและอืนๆ  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ประปา ชุดควบคุมระบบการผลิต 
(ต้องเปลียนทุกปี) วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ข้อต่อ ข้องอ แคล้ม ยีโบล์  
ฝาครอบ และอืนๆ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

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

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  และค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้บริการ  
เช่น เครือง  ค่าเช่าหมายเลข  ค่าบํารุงรักษาสาย  ค่าติดตัง
อินเตอร์เน็ต  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานไฟฟ้าถนน รวม 9,007,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ซ่อมแซม  
สิงสาธารณประโยชน์  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  และ  ครุภัณฑ์อืนๆ  
เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย  ค่าบํารุงรักษา
ครุภัณฑ์ต่างๆ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุไฟฟ้าต่างๆ  
อาทิเช่น สายไฟฟ้า,หลอดไฟฟ้า , ฟิวส์  ปลักไฟฟ้า
และอืนๆ  เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุก่อสร้าง  
อาทิเช่น ปูนซีเมนต์, ทราย, ทินเนอร์ และอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 8,517,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,900 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจัดซือเครืองยนต์ปันไฟ เบนซิน 20 KW จํานวน 8,000 บาท
เพือจัดซือเครืองยนต์ปันไฟ เบนซิน 20 KW. กระแสไฟออก 220 V.
(ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณณ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องใช้ ซึงสามารถหาได้ตามราท้องตลาด
และดําเนินการด้วยความประหยัด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
เพือจัดซือคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1        
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 1 เครือง
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED (30 หน้า/นาที) จํานวน 7,900 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED (30 หน้า/นาที)     
จํานวน 1 เครือง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 8,480,000 บาท
ค่าซือหรือแลกเปลียนทีดิน
โครงการจัดซือทีดินเพือสร้างสนามกีฬา จํานวน 900,000 บาท
จัดซือทีดินเพือสร้างสนามกีฬา ขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 4 ไร่
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุทัวไป

ค่าถมดิน
โครงการถมดินเพือก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตําบลต้นไทร จํานวน 3,933,000 บาท
ถมดินเพือสร้างสนามกีฬาเทศบาลตําบลต้นไทร ขนาดพืนที
4,000 ตร.ม. หนาเฉลีย 2.50 ม. (รายละเอียดตามปริมาณงาน
ตามแบบทีเทศบาลกําหนด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารละหมาดประจําเทศบาล จํานวน 650,000 บาท
เพือก่อสร้างอาคารละหมาด ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 9.00 ม.
สูง 3.50 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 54.00 ตร.ม.
(รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบทีเทศบาลกําหนด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จําหน่ายสินค้าประชารัฐในเขตเทศบาลตําบลต้น
ไทร

จํานวน 1,200,000 บาท

เพือก่อสร้างอาคารศูนย์จําหน่ายสินค้า ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 20.00 ม. สูง 3.00 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม.
ห้องนํา ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม. 
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 18.00 ตร.ม. ปรับพืนที ขนาดกว้าง 5.00 ม.
ยาว 30.00 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม.
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างทางเดินคนพิการ จํานวน 48,000 บาท
เพือสร้างทางเดินสําหรับคนพิการ ขนาด 1.50 ม. ยาว 4.00 ม.
และขนาดกว้าง 1.80 ม. ยาว 3.00 ม. จํานวน 2 ชุด
(รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบทีเทศบาลกําหนด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอาคารกีรออาตีเทศบาลตําบลต้นไทร จํานวน 654,000 บาท
เพือก่อสร้างลานคอนกรีดอาคารกีรออาตีเทศบาลตําบลต้นไทร
ขนาดพืนที 820.00 ตร.ม. พร้อมคูระบายนํา ขนาดกว้าง 0.60 ม.
ยาว 110 ม. ลึกเฉลีย 0.60 ม. (รายละเอียดตามปริมาณงาน
ตามแบบทีเทศบาลกําหนด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการปรับปรุงห้องนําสํานักงานเทศบาลตําบลต้นไทร จํานวน 95,000 บาท
เพือปรับปรุงห้องนําสํานักงานเทศบาลตําบลต้นไทร 
ขนาดพืนที 18.00 ตร.ม. (ชาย-หญิง)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการขยายแนวเขตระบบประปา จํานวน 1,000,000 บาท
เพือขยายแนวเขตระบบประปา ระยะทาง 2,000 ม.
(รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบทีเทศบาลกําหนด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

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

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในการปักเสาพาดสาย  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําเวทีประชาคมเมืองประจําปี 2560 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําประชาคมเมืองเพือ
การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี และประชาคมปัญหาด้านต่างๆ 
เพือประกอบการพิจารณาในการพัฒนาท้องถินและจัดเวทีประชาคม
เพือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม การพัฒนาผู้นําชุมชน
สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856)
ลงวันที 12 มีนาคม 2553
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 499,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 499,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 499,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพืนฐาน (จปฐ.) ประจําปี 2560 จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในเขตเมือง  
พร้อมทังจัดซือเอกสารทีเกียวข้องในการจัดเก็บข้อมูล 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่อย่างยังยืนและครอบครัวต้นแบบ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างชุมชนทีเข้มแข็งอย่างยังยืน
และมีครอบครัวทีอบอุ่น  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการปรับปรุงแผนชุมชนและศึกษาดูงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนชุมชน การอบรม
ให้ความรู้แนวทางการจัดทําแผนชุมชนและการทัศนศึกษาดูงาน   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 19,500 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของกล่◌ุมอาชีพก
ล่◌ุมสตรี

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน
และบูรณาการพัฒนาชุมชน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน
โดยการปลูกฝังแนวทางการดําเนินงาน การดําเนินชีวิต
ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนในเขตเทศบาล จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ
วอลเลย์บอล ฯลฯ แจกจ่ายให้เยาวชนในชุมชน
ภายในเขตเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาของเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาของเทศบาล
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาต่างๆทีสําคัญ 
เช่น กิจกรรมละศีลอด ประเพณีกวนอาซูรอ ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดบรรยายธรรม จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรยายธรรมในเขตเทศบาล 
เพือให้ชาวมุสลิมเข้าใจหลักปฏิบัติทีถูกต้อง  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและจัดการเรียนการสอนอัลกุรอาน (กีรออา
ตี)

จํานวน 800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการเรียนและจัดการเรียน
การสอนอัลกรุอาน (กีรออาตี) อาทิเช่น ค่าตอบแทนครูผู้สอน 
ค่าวัสดุการเรียนการสอน  ค่าสือสิงพิมพ์ ถ่ายเอกสาร  ค่าจัด 
ตกแต่งสถานที  เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,474,940 บาท
งบกลาง รวม 7,474,940 บาท
งบกลาง รวม 7,474,940 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,144,727 บาท

เพือจ่ายเงินกู้ เงินต้น ตามสัญญากู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
เลขที 1091/98/2555  เงินต้น   205,280.16 บาท
เลขที 1133/140/2555 เงินต้น  780,816.66 บาท
เลขที 1104/111/2555 เงินต้น  158,630.93 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 487,380 บาท
เพือจ่ายเงินกู้ ดอกเบีย ตามสัญญากู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
เลขที 1091/98/2555  ดอกเบีย    87,400.27   บาท
เลขที 1133/140/2555 ดอกเบีย  332,441.19   บาท
เลขที 1104/111/2555 ดอกเบีย   67,538.84    บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 175,180 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบเงินประกันสังคม  ตามประกาศมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์  
และมีหน้าทีต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,450,000 บาท
เพือใช้ในการจ่ายเบียยังชีพให้กับผู้สูองอายุในเขตเทศบาล  
จํานวน 439 ราย โดยจ่ายตามขันบันใด  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,296,000 บาท
เพือใช้ในการจ่ายเบียยังชีพให้กับคนพิการรายละ  
800 บาท/คน/เดือน จํานวน 135ราย  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบียยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์
จํานวน  4 รายๆละ  500 บาท/เดือนภายในเขตเทศบาลและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ทีเทศบาลกําหนด  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

สํารองจ่าย จํานวน 189,453 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีทีจําเป็นได้  ตามความเหมาะสม ซึงไม่
สามารถคาดการณ์ทีเกิดขึนล่วงหน้าได้  ค่าช่วยเหลือประชาชน
ทีได้รับความเดือดร้อน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน
และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองอุปโภค  บริโภคต่างๆ
และอืนๆทีเกียวข้อง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 280,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เทศบาลตําบลต้นไทร เพือเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ
  แห่งชาติ โดยเป็นการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค
  และการฟืนฟูสภาพของหน่วยบริการหรือสถานบริการอืน
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/
  ว 1263 ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557 จํานวน 180,000 บาท 
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนทีได้รับผลกระทบ
   จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
   จํานวน 50,000 บาท 
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- โครงการจัดซือวัสดุจราจร จํานวน 50,000 บาท
   ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 33,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามข้อบังคับสมาคม  ส.ท.ท. สมาชิกเป็นรายตามเกณฑ์ที
ประชุมใหญ่กําหนดโดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปี
งบประมาณทีล่วงมาแล้ว  ยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสม
และเงินอุดหนุนทุกประเภทจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  0.00167
ของรายรับดังกล่าว จํานวน 19,796,207.55 เป็นเงิน 30,059 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 395,100 บาท
โดยจ่ายค่าเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท)  อัตราร้อยละ  2 %  ของรายได้ที
ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท  ตามหนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  
ที  มท.0808.5/ว  28 ลงวันที 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  
(19,752,000 x 2%) เป็นเงิน 395,040 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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