
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลต้นไทร
อําเภอ บาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 46,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,515,880 บาท
งบบุคลากร รวม 4,657,380 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
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี
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 อัตรา ในอัตราละ  6,900 บาท/เดือน
  ( 6,900 x 12  =  82,800 บาท)  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,374,480 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  9  คน อัตราเดือนละ
     9,660  บาท/เดือน (9,660 x 9 x 12 = 1,043,280  บาท)
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,148,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,261,440 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของ
สํานักปลัดเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงประจําปี
โดยคํานวณตังไม่เกิน 12  เดือน  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 171,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล อาทิเช่น
- เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ให้แก่พนักงานเทศบาล  
-  เงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล
ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินเดือนประจําตําแหน่ง และสิทธิได้รับค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับอยู่
โดยคํานวณตังไม่เกิน 12  เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 220,020 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงประจําปีโดยคํานวณตังไม่เกิน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 309,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงาน
จ้างเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
- เพือจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  
- เงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งบดําเนินงาน รวม 2,843,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 429,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 357,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัล              
  ประจําปี) สําหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็นเงิน
  337,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประเมินพนักงาน
เทศบาล           
  พนักงานจ้างผู้ตรวจรายงาน ผู้ประเมินผลงานความเชียวชาญ
  ผลงานทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ  และคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง
  ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง เป็นเงิน 20,000 บาท 
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาทีแต่งตังขึน
หรือคณะกรรมการทีมีสิทธิเบิกค่าเบียประชุมได้ตามสิทธิและระเบียบ
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของบุคลากร
ในเทศบาล อาทิ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทีปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ในกรณีทีมีงานจําเป็นเร่งด่วนเป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล 
ทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
หรือบุคลากรทีมีสิทธิตามทีกฎหมายกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 1,554,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่ม
  ปฏิทิน ค่าใช้จ่ายด้านอีเลกทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีมีความจําเป็น
  รวมทังค่าจ้างบุคคลภายนอก ค่าจ้างทําของ ค่าเช่าทีดิน ค่าเช่า
  ทรัพย์สินค่าจ้างเหมาอืน ทีอยู่ในอํานาจหน้าที ค่าธรรมเนียม
  และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียมป้าย ยานพาหนะ 
  ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมอืนใดทีสามารถเบิกจ่ายได้ ฯลฯ 
  เป็นเงิน 85,000 บาท
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกในการสํารวจความพึงพอใจในการ 
       
  ให้บริการของเทศบาล เป็นเงิน 15,000  บาท 
  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 ทังในประเทศ
และต่างประเทศ

จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติ
หน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่าย เป็นค่าเบียเลียงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ทังในประเทศและต่างประเทศ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

โครงการจัดการเลือกตัง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจ้างเหมาบริการ จํานวน 444,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าจ้างเหมาบริการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิน ตามแผนการฝึกอบรม
ของสถาบันพัฒนาบุคลากร ท้องถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน

จํานวน 100,000 บาท

เพือพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติ
งาน

จํานวน 250,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาดูงาน
เพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิน 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
เช่น ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย ค่าบํารุง
รักษาครุภัณฑ์ต่างๆ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงาน 
อาทิเช่น กระดาษ, หมึกสี, ดินสอ, ปากกาและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเชือเพลิง
และหล่อลืน อาทิเช่น นํามันดีเซล, แก๊สหุงต้ม,
นํามันเครืองและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
อาทิเช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม และอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์
อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล CD - Rom,
Handy Drive โปรแกรมสําหรับบันทึกข้อมูลการเข้าทํางาน
และอืนๆ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 540,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานและกระแสไฟฟ้า
สาธารณะในเขตเทศบาลตําบลต้นไทร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานและโทรศัพท์เคลือนที
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 15,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 2 ตัว จํานวน 8,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารชนิดลินชัก
(ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องใช้ซึงสามารถหาได้ตามราคาท้องตลาด
และดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 3 ตัว 
มีกําลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts)
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งานบริหารงานคลัง รวม 1,901,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,281,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,281,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 977,880 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ของกองคลัง
พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดยคํานวณตังไม่เกิน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 111,840 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ของพนักงานเทศบาล
- เงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.) ให้แก่พนักงาน
เทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
- เงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.)
  ให้แก่พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้    

งบดําเนินงาน รวม 599,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาล ตามทีกฎหมายกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
ทีมีสิทธิตามทีกฎหมายกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 26,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานเทศบาลหรือบุคลากรทีมีสิทธิตามทีกฎหมายกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 364,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติ
หน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ทังในประเทศ
และต่างประเทศ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการจ้างเหมาบริการ จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าจ้างเหมาบริการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย  ค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพ
และวัสดุคงทน เช่น เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ
หรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว
อาทิเช่น แปรง, ไม้กวาด, ถ้วย, ชามและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ อาทิเช่น 
แผ่นดิสก์ ,หมึกสีต่างๆ  และอืนๆ เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

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

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเกียวกับการ่ใช้บริการ
เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลข ค่าบํารุงรักษาสาย 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร อากรแสตมป์ 
และค่าใช้จ่ายอืนในการจัดส่งทางไปรษณีย์ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เพือจัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 เครือง
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,232,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,057,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,057,680 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 817,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพิเศษให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  4  อัตรา และ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 240,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง อาทิเช่น
- เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  
- เงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
กับประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรืองการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย ค่าบํารุงครุภัณฑ์ต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้า
เช่น อุปกรณ์ประกอบการใช้ประจําวิทยุสือสาร แบตเตอร์รี ฯลฯ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
อาทิเช่น ยางนอก และยางใน เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
อาทิเช่น นํามันดีเซล, แก๊สหุงต้ม, นํามันเครืองและอืนๆ
เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแต่งกายดับเพลิง เช่น ถุงเท้า รองเท้า 
หมวก เข็มขัด ชุดฝึกปฏิบัติการดับเพลิง เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุจราจร อาทิเช่น
กรวย แผงกันเหล็ก เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลต้นไทร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ปฏิบัติหน้าทีแก่ อปท.ตามระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ อปพร. พ.ศ. 2560
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,982,160 บาท
งบบุคลากร รวม 833,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 833,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 461,160 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทัง
เงินปรับปรุงประจําปีโดยคํานวณ ตังไม่เกิน  12 เดือน  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.)
ให้แก่พนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป
โดยคํานวณตังไม่เกิน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
- เงินเพิมการครองชีพชัวคราว
- เงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.)
  ให้แก่พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,197,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของบุคลากร
ในเทศบาล อาทิ  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง
ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีทีมีงานจําเป็น
เร่งด่วน เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้สอย รวม 1,057,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่ม
ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายต่างๆทีมีความจําเป็น 
รวมค่าจ้างบุคคลภายนอก ค่าจ้างทําของ ค่าเช่าทีดิน ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาอืนทีอยู่ในอํานาจหน้าที ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่ารับวารสารค่าธรรมเนียมป้าย 
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมทีดินหรือค่าธรรมเนียมอืนใดที
สามารถเบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนืองในงานวันเด็กแห่งชาติและวันสําคัญอืนๆ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เนืองในงาน
วันเด็กแห่งชาติ เพือจ่ายเป็นค่าของรางวัล ค่าจัดสถานที 
ค่าใช้จ่ายในพีเปิด – ปิดโครงการ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับ
คําสังจากนายกเทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์
ของเทศบาลโดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าลงทะเบียน 
ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องทังในประเทศ
และต่างประเทศ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนช่วงปิดภาค
เรียน

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก
และเยาวชน ในเขตเทศบาลช่วงปิดภาคเรียน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

โครงการจ้างเหมาบริการ จํานวน 612,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเหมาบริการ
สังกัดกองการศึกษา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

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

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรจัดซือวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน
อาทิเช่น กระดาษ ดินสอ ปากกาอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
อาทิเช่น นํามันดีเซล แก๊สหุงต้ม นํามันเครืองและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

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

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดกลางเกษตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการเช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสายสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,952,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,952,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,952,000 บาท
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ. ภายในเขตเทศบาล จํานวน 2 แห่ง 
จํานวน 200 วัน ได้แก่โรงเรียนบาตูมิตรภาพ ที 66
จํานวน  595 คน  เป็นเงิน  2,380,000 บาท 
และโรงเรียนบือแนปีแย  จํานวน 143  คน  
เป็นเงิน  572,000บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,358,820 บาท
งบบุคลากร รวม 2,487,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,487,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,699,620 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทัง
เงินปรับปรุงประจําปีโดยคํานวณ ตังไม่เกิน 12 เดือน  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 180,000 บาท
เงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลต้นไทร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 269,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้ดูแลเด็ก) โดยคํานวณตังไม่เกิน 12 เดือน  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 86,700 บาท
- เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้กับพนักงานจ้าง
   ตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)  
- เงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.)
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งบดําเนินงาน รวม 2,871,340 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
หรือบุคลากรทีมีสิทธิตามทีกฎหมายกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้สอย รวม 1,171,840 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 27,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลต้นไทร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 27,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 19,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายสําหรับเด็กนักเรียนของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร เช่น ชุดนักเรียน  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 19,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายสําหรับเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ชุดนักเรียน  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าจัดซือสือการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสือการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์
ของความเป็นชาติ เช่น หนังสือนิทาน หนังสือภาพการ์ตูน
บัตรคําภาษาไทย หรือสือการเรียนการสอนอืนๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลต้นไทร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬา
สําหรับเด็กเล็กประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้น
ไทร

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม
เช่น  ค่าเช่าเหมารถ ค่าอาหาร  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
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ค่าใช้จ่ายโครงการวันสําคัญต่างๆของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมวันสําคัญ  
ได้แก่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (วันแม่แห่งชาติ)
เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี                                
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลต้นไทร

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่   
โครงการอนามัยโรงเรียน โครงการธนาคารอาหารขยะ 
และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโครงการสมองดี
เริมต้นทีโภชนาการ และโครงการเวทีคนกล้า  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์ครูและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้น
ไทร

จํานวน 60,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือสานสัมพันธ์ระหว่างครู 
ผู้ปกครองชุมชน เช่น การประชุมผู้ปกครอง การเยียมบ้านผู้ปกครอง 
งานวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร จํานวน 256,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่
เด็กเล็กประจําโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร 
เป็นเงิน 20 บาท/วัน/คน  จํานวน 64 คน  ระยะเวลา  200 วัน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 313,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่
เด็กเล็กประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลต้นไทร 
เป็นเงิน 20 บาท/วัน/คน  จํานวน 64 คน  ระยะเวลา 245 วัน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิงแวดล้อม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลต้นไทร

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม  ได้แก่
โครงการต้นไม้พูดได้ โครงการแยกขยะลดภาวะโลกร้อน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ต ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าหนังสือเรียน จํานวน 12,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เช่น หนังสือเรียน แบบฝึกหัด เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าหนังสือเรียน จํานวน 12,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร
เช่น หนังสือเรียน แบบฝึกหัด เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 12,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เช่น  สมุด  ดินสอ  ยางลบ ไม้บรรทัด เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 12,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร
เช่น  สมุด  ดินสอ  ยางลบ ไม้บรรทัด เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 108,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้นไทรจัดสรรตามจํานวนเด็กเด็ก 
อัตรา 1,700 บาท/ปี/คนจํานวน 64 คน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 108,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาจัดสรรตาม
จํานวนเด็ก อัตรา 1,700 บาท/ปี/คนจํานวน 64 คน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 1,689,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว 
อาทิเช่น แปรง, ไม้กวาด, ถ้วย, นําดืมทีจัดซือจากเอกชน 
อุปกรณ์รักษาความสะอาด ชามและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,659,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลต้นไทร จํานวน  64 คน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร จํานวน 64 คน และ 
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ภายในเขตเทศบาล จํานวน 2 แห่ง 
ได้แก่โรงเรียนบ้านบาตู จํานวน 595 คน และโรงเรียนบ้าน
บือแนปีแย จํานวน 43 คน ระยะเวลา 260 วัน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอัลกุรอานหลักสูตรกีรออาตีและ
บุคลากรทีเกียวข้อง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  
เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน เช่น 
ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าทีพักในการดําเนินงานตามโครงการ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,712,240 บาท
งบบุคลากร รวม 1,974,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,974,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 810,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ 
พร้อมทังเงินปรับปรุงประจําปี
โดยคํานวณตังไม่เกิน12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 103,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล อาทิเช่น  
- เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ให้แก่พนักงานเทศบาล  
- เงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.) ให้แก่
  พนักงานเทศบาล
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล     
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 757,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 261,180 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง อาทิเช่น
- เงินค่าการครองชีพชัวคราว  
- เงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.) ให้แก่พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบดําเนินงาน รวม 738,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 98,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของบุคลากร
ในเทศบาลอาทิ พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างทีปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ในกรณีทีมีงานจําเป็นเร่งด่วน เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานเทศบาล
ตลอดจนผู้มีสิทธิตามทีกฎหมายกําหนดตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

จํานวน 30,000 บาท

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจาก
นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาล 
โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทางค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก 
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ทังในประเทศและต่างประเทศ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะรถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครืองตัดหญ้า  
เครืองพ่นหมอกควัน ทีชํารุดเสียหาย ค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงาน อาทิเช่น 
กระดาษ, หมึกสี, ดินสอ, ปากกาและอืนๆ เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว
อาทิเช่น แปรง, ไม้กวาด, ถ้วย, ชามและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
อาทิเช่น แบตเตอรี, ยางนอก, ยางในรวมทังเครืองพ่นหมอกควัน 
เครืองตัดหญ้าและอืนๆ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 
อาทิเช่น นํามันดีเซล, , นํามันเครืองและอืนๆ เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์
ทีไม่ใช่ยา  ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และเคมีภัณฑ์ทางการ
แพทย์ทีจําเป็นรวมถึงทีเกียวข้องเพิมเติมในการให้บริการ
ด้านงานรักษาพยาบาล  เช่น เข็มเจาะเบาหวาน(นิดเดิล) ออกซิเจน
บรรจุถัง ในการให้บริการผู้เจ็บป่วย และนํายาทดสอบสารปนเปือน
ในอาหาร (SI2) ฯลฯ ตังไว้ 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีภัณฑ์ วัสดุเคมีภัณฑ์ทางการแพทย์
ตลอดจนทีจําเป็นเป็นอืนๆ  ในการดําเนินการกิจกรรมหรือปฏิบัติงาน
ส่งเสริมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิน เช่น สารเคมีภัณฑ์กําจัดยุง  
กําจัดแมลง ฯลฯ ตังไว้ 20,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีกําจัดวัชพืชและวัสดุการเกษตร
ทีจําเป็นอืนๆ  เช่น  นํายากําจัดวัชพืช ฉีดพ่นหญ้า(กรัมมอ็อกโซน)  
จอบ  เสียม  พร้า  พลัว  ฯลฯ  ในการปฏิบัติงานด้านงานรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล CD –Rom, Handy Drive  
โปรแกรมสําหรับบันทึกข้อมูลการเข้าทํางาน และอืน ๆ  
เป็นต้นตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,964,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,928,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,928,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจ้างคนจ้างงานรักษาความสะอาด จํานวน 1,668,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างายเดือนให้กับผู้ปฏิบัติงานตามโครงการฯ  
ซึงจะเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาเบืองต้นด้านการขาด
อัตรากําลังคนปฏิบัติงานภาคสนามในงานรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กลุ่มเป้าหมายสัตว์เลียงประเภทแมว) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กลุ่มเป้าหมาย
สัตว์เลียงประเภทแมว)  ซึงเกิดจากเชือไวรัสเรบีทีมีอยู่ในนําลาย
ของสัตว์ฯ  โดยกลุ่มเป้าหมายการสํารวจสัตว์เลียงประเภทแมว
ในเขตพืนทีรับผิดชอบ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการป้องกันโรคเรือนและโรคต่างๆ  ทีเกียวกับโครงการพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้ ฯลฯ 
แก่ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาล  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพืนทีให้กับเยาวชนในเขตเทศบาล 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดหรือทํากิจกรรมทีเกียวข้อง
และสอดคล้องตามนโยบายของรัฐด้านสิงแวดล้อมและเทศบาลเมืองน่าอยู่
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการฝึกอบรมของผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานหรือกิจกรรมอันเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหารใน
พืนที  เพือรองรับการก่อตังกลุ่ม/ชมรมผู้ประกอบการจําหน่ายอาหาร   
อันเป็นการยกระดับให้ได้
มาตรฐานCLEAN FOOD GOOD TAST (CFGT) ตามเกณฑ์ชีวัด
กระทรวงสาธารณสุข
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมดูแลรักษาตลาดสดและซุ้มร้านค้าชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการทีเกียวข้อง เช่น จัดหา ซ่อมแซมโครงเหล็ก
เต็นท์พร้อมจัดหาเปลียนผ้าใบเต็นท์ผืนใหม่ให้กับร้านค้าชุมชนพร้อมปรับ
ปรุงบริเวณโดยรอบซุ้มร้านค้า และร้านค้าผู้ประกอบการในตลาดสดให้ได้
มาตรฐานยิงขึน ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการพัฒนาปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉินและระบบบริการทางการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ทีกําหนดในบืองต้น  และพัฒนาปรับปรุงในส่วนของระบบอุปกรณ์
ทีจําเป็นประจํารถพยาบาลฯ เช่น อุปกรณ์กระเป๋ายาและเวชภัณฑ์
ประจํารถ ระบบวิทยุสือสาร ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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โครงการพัฒนาและฟืนฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการสร้างและพัฒนาศักยภาพ อสม.
ให้เกิดความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานโดยการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม
แก่ อสม. เช่น โครงการหรือกิจกรรมการทบทวน  ฟืนฟู  องค์ความรู้
และทักษะการปฏิบัติงานตลอดจนทีกิจกรรมอืนๆทีเกียวข้องด้าน
สาธารณสุขหรือสุขภาพ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดชุมชนต้นแบบด้านการดูแล
รักษาความสะอาด และการบริหารจัดการขยะ

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าดําเนินการจัดทําโครงการส่งเสริม  สร้างความเข้มแข็ง
ให้เกิดชุมชนต้นแบบด้านการดูแลรักษาความสะอาด และการบริหาร
จัดการด้านขยะในชุมชนให้ประชาชนเกิดจิตสํานึกในการจัดการขยะ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการหรือกิจกรรมด้านการส่งเสริม ป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม
ด้านการส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อ เช่นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
โรคติดต่อทีมียุงเป็นพาหะ โรคทีมีนําและอาหาร เป็นสือ โรคหนอน
พยาธิ ฯลฯ ใช้จ่ายเป็นค่าฝึกอบรม รณรงค์ ให้ความรู้เรืองโรคติดต่อ
ให้แก่ประชาชน เยาวชนและกลุ่มเป้าหมาย ในการป้องกันและ
ลดอัตราการแพร่กระจายของปัญหาโรคติดต่อต่างๆ เช่น วัสดุ 
แบบพิมพ์ ค่าวิทยากรค่าอาหาร เครืองดืม ฯลฯ   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบลงทุน รวม 36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีคอมพิวเตอร์  จํานวน    2   ตัว จํานวน 3,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  
จํานวน 2 ตัว  (ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มีความจําเป็นต้องใช้ซึงสามารถหาได้ตามราคา
ท้องตลาดและดําเนินการด้วยความประหยัด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน  1 เครือง จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิว) (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank  
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

เพือจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์  
จํานวน 1 เครือง(เกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน  1   ตัว จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA 
(เกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

จัดซือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์  และเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตังมาจากโรงงาน  (OEM)  ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,582,240 บาท
งบบุคลากร รวม 1,038,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,038,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 875,640 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงประจําปีโดยคํานวณตังไม่เกิน  12  เดือน   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล อาทิเช่น  
   - เงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.) 
   - เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ให้แก่พนักงานเทศบาล  
   ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 511,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ตามทีกฎหมายกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
ตามระเบียบทีเกียวข้อง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรให้กับพนักงานหรือบุคลากร
ตามทีกฎหมายกําหนด  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 281,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่ม
ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิกส์  ค่าใช้จ่ายต่างๆทีมีความจําเป็น
รวมทังค่าจ้างบุคคลภายนอก ค่าเช่าทีดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน  
ค่าจ้างเหมาอืนทีอยู่ในอํานาจหน้าที ค่าธรรมเนียมและ 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียมป้าย ยานพาหนะ 
ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือ ค่าธรรมเนียมอืนใดทีสามารถเบิกจ่ายได้ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้างรวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที
เพือประโยชน์ของเทศบาลโดยจ่าย เป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ทังในประเทศและ
ต่างประเทศ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการจ้างเหมาบริการ จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย ค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงาน  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุไฟฟ้า อาทิเช่น 
ปลักไฟฟ้า ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว
อาทิเช่น แปรง, ไม้กวาด, ถ้วย, ชามและอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
อาทิเช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม และอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ
อาทิเช่น แผ่นดิสก์, หมึกพิมพ์ และอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้บริการ 
เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลข ค่าบํารุงรักษาสาย 
ค่าติดตังอินเตอร์เน็ต  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 32,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือเครืองปรับอากาศ  จํานวน  1  ตัว จํานวน 32,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตัง ขนาด 24,000 บีทียู 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการ การส่งเสริมและ
การพัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,030,920 บาท
งบบุคลากร รวม 1,884,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,884,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 718,260 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงประจําปี
โดยคํานวณไม่เกิน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 103,320 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบให้แก่พนักงานเทศบาล 
ผู้มีสิทธิได้รับ  
- เพือจ่ายเป็นเงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ (สปพ.) 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 770,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
ตังจ่ายจากเงินเดือนรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 250,500 บาท
- เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
- เงินผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,146,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 93,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างอืนๆ ตามทีกฎหมายกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล
ทีมีสิทธิตามระเบียบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,200 บาท
เพือจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
หรือบุคลากรทีสิทธิตามกฎหมายกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 373,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  หรือเอกสาร รูปเล่ม
ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิกส์  ค่าใช้จ่ายต่างๆทีมีความจําเป็น
รวมทังค่าจ้างบุคลากรภายนอก  ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียน
ต่างๆ หรือค่าธรรมเนียมอืนใดทีสามารถเบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิงแวดล้อมภายในเขตเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมที
เกียวข้องในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิงแวดล้อมภายใน
พืนทีรับผิดชอบ ครอบคลุม 8 ชุมชน โดยอาศัยรูปแบบบูรณาการ
ร่วมพัฒนากับเครือข่ายประชาชน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างรวมทังผู้ได้รับคําสังจากนายกเทศบาล .ให้ปฏิบัติ
หน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
ตังจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการจ้างเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานเหมาบริการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 665,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงาน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ
อาทิ เช่น แปรง ไม้กวาด อุปกรณ์รักษาความสะอาด และอืนๆ  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
อาทิเช่น แบตเตอรี, ยานนอก,  ยานใน และอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  
อาทิเช่น  นํามันดีเซล, นํามันเครือง และอืนๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์เพือใช้ในการผลิตระบบ
นําประปาทีจําเป็นอืนๆ  เช่น คลอรีน  70% ทรายระบบกรอง 
สารส้ม และอืนๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

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

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

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  10:25:42 หน้า : 26/32



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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
อาทิ เช่น แผ่นดิสก์, หมึกสี และอืนๆ  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุอืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์ประปา  
ชุดควบคุมระบบการผลิต (ต้องเปลียนทุกปี) วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
อาทิ  เช่น ข้อต่อ  ข้องอ  แคล้ม  ยีโบล์   ฝาครอบ  และอืนๆ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  และค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้บริการ  
เช่น ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าหมายเลข  ค่าบํารุงรักษาสาย  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,815,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ซ่อมแซม  
สิงสาธารณประโยชน์  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  และ  ครุภัณฑ์อืนๆ  
เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย  ค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุไฟฟ้าต่างๆ  อาทิเช่น
สายไฟฟ้า,หลอดไฟฟ้า , ฟิวส์ ม ปลักไฟฟ้าและอืนๆ  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น ปูนซีเมนต์
ทราย, ทินเนอร์และอืนๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 5,495,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,495,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 4 ห้องเรียน 2 ห้องนํา จํานวน 3,245,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้นไทร 4 ห้องเรียน 2 ห้องนํา ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 42.00 ม.
สูง 3.00 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 336.00 ตร.ม. พร้อมครุภัณฑ์
(รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบทีเทศบาลกําหนด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการขุดลอกสายกือนี - กาแลกือแย จํานวน 1,900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอก สายกือนี-กาแลกือแย 
กว้างเฉลีย 6.00 เมตร ยาว 800.00 ม. ลึกเฉลีย 2.50 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. และถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลีย 0.80 ม.
พืนทีไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.(รายละเอียดตามปริมาณงาน
ตามแบบทีเทศบาลกําหนด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตําบลต้นไทร จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาล
ตําบลต้นไทร โคลงหลังคา กว้าง 4.00 ม. ยาว 11.00 ม.
สูง 3.00 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 44.00 ตร.ม. งานก่อสร้าง
คูระบายนํา ขนาดท่อ PVC ? 4 นิว ความยาว 113.00 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบทีเทศบาลกําหนด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําเวทีประชาคมเมืองประจําปี  2562 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําประชาคมเมือง
เพือการจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี  และประชาคม
ปัญหาด้านต่างๆ  เพือประกอบการพิจารณาในการพัฒนา
ท้องถินและจัดเวทีประชาคม เพือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  
กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม  การพัฒนาผู้นําชุมชน 
สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน  และสนับสนุนการขับเคลือน
แผนชุมชนแบบบูรณาการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0891.4/ว856 ลงวันที  12 มีนาคม 2553 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 417,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง จํานวน 40,000 บาท
เพือสร้างครอบครัวทีเข้มแข็งและมีครอบครัวทีอบอุ่น  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการปรับปรุงแผนชุมชนและพัฒนาคณะกรรมการชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนชุมชน  
การอบรมให้ความรู้แนวทางการจัดทําแผนชุมชน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรี และทัศนศึกษาดู
งาน

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพ และทัศนศึกษาดูงาน
ของกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรี
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 30,000 บาท
เพือส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน
โดยการปลูกฝังแนวทางการดําเนินงาน การดําเนินชีวิต
ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้สภาเด็กและเยาวชน
ของเทศบาลตําบลต้นไทร 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 27,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลบาเจาะ
ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามหนังสือ
ที นธ 6601/ว 358 ลงวันที 25 กรกฎาคม 2561
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลตําบลต้นไทร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาต่างๆทีสําคัญ 
เช่น กิจกรรมละศีลอด ประเพณีกวนอาซูรอ ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดบรรยายธรรม จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรยายธรรมในเขตเทศบาล 
เพือให้ชาวมุสลิมเข้าใจหลักปฏิบัติทีถูกต้อง  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและจัดการเรียนการสอนอัลกรุอาน (กีรออา
ตี)

จํานวน 800,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,057,340 บาท
งบกลาง รวม 8,057,340 บาท
งบกลาง รวม 8,057,340 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,214,450 บาท

เพือจ่ายเงินกู้ เงินต้น ตามสัญญากู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
เลขที 1091/98/2555  เงินต้น   217,781.73 บาท
เลขที 1133/140/2555 เงินต้น  828,368.39 บาท
เลขที 1104/111/2555 เงินต้น  168,291.55 บาท
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ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 417,670 บาท
เพือจ่ายเงินกู้  ดอกเบีย  ตามสัญญากู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
เลขที 1091/98/2555  ดอกเบีย   74,898.70   บาท
เลขที 1133/140/2555 ดอกเบีย  284,889.46   บาท
เลขที 1104/111/2555 ดอกเบีย  57,878.22    บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 215,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบเงินประกันสังคม  ตามประกาศมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง ให้พนักงานจ้างได้รับ
สิทธิประโยชน์และมีหน้าทีต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,514,800 บาท
เพือใช้ในการจ่ายเบียยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
จํานวน  446  ราย โดยจ่ายตามขันบันได
อายุ 60 -69 จํานวน 257 คนๆ 600 บาท 1,850,400 บาท
อายุ 70 -79 จํานวน 133 คนๆ 700 บาท 1,117,200 บาท
อายุ 80 -89 จํานวน 52 คนๆ 800 บาท 499,200  บาท
อายุ 90 ปี ขึนไป จํานวน 4 คนๆ 1,000 บาท 48,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,536,000 บาท
เพือใช้ในการจ่ายเบียยังชีพให้กับคนพิการ รายละ 800/ คน/ เดือน
จํานวน  160  ราย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบียยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์
จํานวน  4  รายๆละ  500  บาท/เดือน ภายในเขตเทศบาลและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีเทศบาลกําหนด  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

สํารองจ่าย จํานวน 416,360 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีทีจําเป็นได้ตามความเหมาะสม ซึงไม่
สามารถคาดการณ์ทีเกิดขึนล่วงหน้าได้  ค่าช่วยเหลือประชาชน
ทีได้รับความเดือดร้อน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน
และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองอุปโภค  บริโภคต่างๆ
และอืนๆทีเกียวข้อง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลต้นไทร เพือเงินสมทบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยเป็นการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการฟืนฟูสภาพ
ของหน่วยบริการหรือสถานบริการอืนๆ จํานวน 200,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
-โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนทีได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
จํานวน 50,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 37,320 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามข้อบังคับสมาคม  ส.ท.ท. สมาชิกเป็นรายตามเกณฑ์ที
ประชุมใหญ่กําหนดโดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปี
งบประมาณทีล่วงมาแล้ว  ยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสม
และเงินอุดหนุนทุกประเภทจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.00167
ของรายรับดังกล่าว จํานวน 22,344,634.95  เป็นเงิน 37,315.54  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 431,740 บาท
โดยจ่ายค่าเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) อัตราร้อยละ 2% ของรายได้ที
ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที  
26 กรกฎาคม 2561
(21,586,900x2% = 431,738 บาท)
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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