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ประกาศเทศบาลต าบลต้นไทร 
เร่ือง  การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

…………………………..……………………………………….. 

ด๎วย สภาเทศบาลต าบลต๎นไทรในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี 
๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให๎มีมติรับหลักการแหํงรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ได๎มีมติเห็นชอบแหํงรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผ๎ูวําราชการ
จังหวัดนราธิวาส ได๎เห็นชอบด๎วยกับรํางเทศบัญญัติฉบับดังกลําวตามหนังสืออ าเภอบาเจาะ ท่ี นธ ๑๑๒๓.๑๐/๔๑๘๕ 
ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ อาศัยอ านาจตามมาตรา ๖๒ แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก๎ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช๎เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

ส าหรับรายละเอียดงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถตรวจสอบได๎ท่ี
ส านักปลัดเทศบาลต าบลต๎นไทร ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถเข๎าไปดูได๎ท่ีเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลต๎นไทร 
www.tonsaicity.go.th 

  จึงประกาศมาเพื่อให๎ทราบโดยท่ัวกัน 

     ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

 (นายเจะอูเซ็ง  สาและ) 
นายกเทศมนตรีต าบลต๎นไทร 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของเทศบาลต าบลต้นไทร 
อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น  46,000,000  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป                                                                  ตั้งไว้  8,160,940  บาท 

 งบบุคลากร                                                  ต้ังไว้  4,86,940  บาท    แยกเป็น 

 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                             ต้ังไว้  2,508,720   บาท 

 เงินเดือนนายก / รองนายก                                                          ต้ังไว้  695,520  บาท 
         เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือนของนายกเทศมนตรี 
  อัตราเดือนละ  27,600 บาท/เดือน  และรองนายกเทศมนตรี 
  จ านวน  2  คน อัตราเดือนละ  15,180 บาท/เดือน 
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
  

 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก / รองนายก ต้ังไว้  120,000 บาท 
                 เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนเงินประจ าต าแหนํงนายกเทศมนตรี 
   ในอัตรา 4,000 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรี จ านวน  2  คน 
    ในอัตราเดือนละ  3,000  บาท/เดือน  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก ต้ังไว้  120,000 บาท 
                 เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษประจ าต าแหนํงนายกเทศมนตรี 
  ในอัตรา 4,000 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรี จ านวน  2  คน 
  ในอัตราเดือนละ  3,000  บาท/เดือน  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ และท่ีปรึกษาของนายกเทศมนตรี  ต้ังไว้  198,720 บาท 
                - เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 
  จ านวน  1  อัตรา ในอัตราละ  9,660 บาท/เดือน 
  ( 9,660 x 12 = 115,920 บาท) 

- เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
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  จ านวน  1 อัตรา ในอัตราละ  6,900 บาท/เดือน 
  ( 6,900 x 12  =  82,800 บาท)  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                        ต้ังไว้  1,374,480  บาท 
  เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้ 
  (1) ต าแหนํงประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 
  15,180  บาท/เดือน ( 15,180 x 12 = 182,160 บาท) 
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
  (2) ต าแหนํงรองประธานสภา อัตราเดือนละ 
  12,420 บาท/เดือน ( 12,420 x 12 = 149,040 บาท) 
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
  (3) ต าแหนํงสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  9  คน อัตราเดือนละ 
     9,660  บาท/เดือน (9,660 x 9 x 12 = 1,043,280  บาท) 
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                                   ต้ังไว้  2,263,460   บาท 

 เงินเดือนพนักงาน                                                                     ต้ังไว้  1,350,440  บาท 
  เพื่อจํายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของ 
  ส านักปลัดเทศบาล พร๎อมท้ังเงินปรับปรุงประจ าปี 
  โดยค านวณต้ังไมํเกิน 12  เดือน   
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน   ต้ังไว้  187,000  บาท 
    เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงานเทศบาล อาทิเชํน 
  - เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการส๎ูรบ ให๎แกํพนักงานเทศบาล   
         -  เงินผ๎ูปฏิบัติงานประจ าส านักงานพื้นท่ีพิเศษ (สปพ.) 
       ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
   

 เงินประจ าต าแหน่ง                                                                   ต้ังไว้   84,000   บาท 
  เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล 
  ท่ีได๎รับเงินประจ าต าแหนํงตามกฎหมาย 
  วําด๎วยเงินเดือนประจ าต าแหนํง และสิทธิได๎รับคําตอบแทน 
  เป็นรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ าต าแหนํงท่ีได๎รับอยูํ 
  โดยค านวณต้ังไมํเกิน 12  เดือน 
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
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 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า    ต้ังไว้  220,020  บาท 
   เพื่อจํายเป็นคําจ๎างประจ า ของส านักปลัดเทศบาล พร๎อมท้ังเงิน 
  ปรับปรุงประจ าปีโดยค านวณต้ังไมํเกิน  12  เดือน  
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจ า   ต้ังไว้  30,000  บาท 
  เพื่อจํายเป็นเงินผ๎ูปฏิบัติงานประจ าส านักงานพื้นท่ีพิเศษ (สปพ.) 
  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ต้ังไว้  320,000 บาท 
  เพื่อจํายเป็นเงินเดือนหรือคําตอบแทนพิเศษให๎กับพนักงาน 
  จ๎างเทศบาล 
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง              ต้ังไว้   72,000  บาท 
  - เพื่อจํายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   
         -  เงินผ๎ูปฏิบัติงานประจ าส านักงานพื้นท่ีพิเศษ (สปพ.) 
    ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 งบด าเนินงาน                                                              ต้ังไว้  3,102,000 บาท   
 ค่าตอบแทน                                                                 ต้ังไว้   190,000    บาท
 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถ่ิน ต้ังไว้    100,000  บาท 

- เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการ ประเมินพนักงานเทศบาล            
      พนักงานจ๎างผ๎ูตรวจรายงาน ผ๎ูประเมินผลงานความเช่ียวชาญ 
  ผลงานทางวิชาการ ผ๎ูทรงคุณวุฒิ   

- เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง 
  คําใช๎จํายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ๎าง  คําสมนาคุณ   
  คําเบ้ียประชุม  คําพาหนะ  ของคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
  พนักงานและลูกจ๎าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จําย 
  ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  พ.ศ. 2555 
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

 ค่าเบี้ยประชุม       ต้ังไว้  10,000  บาท 
  เพื่อจํายเป็นเงินคําเบ้ียประชุมกรรมการสภาท่ีแตํงต้ังขึ้น 
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  หรือคณะกรรมการท่ีมีสิทธิเบิกคําเบ้ียประชุมได๎ตามสิทธิและระเบียบก าหนด 
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ต้ังไว้  10,000   บาท 
  เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนนอกเวลาราชการของบุคลากร 
  ในเทศบาล อาทิ พนักงานเทศบาล พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
  ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณีท่ีมีงานจ าเป็นเรํงดํวนเป็นต๎น 
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

 ค่าเช่าบ้าน       ต้ังไว้  60,000  บาท 
  เพื่อจํายเป็นเงินคําเชําบ๎านของพนักงานเทศบาล  
  ท่ีมีสิทธิเบิกคําเชําบ๎าน ได๎ตามระเบียบฯ  
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร                            ต้ังไว้  10,000  บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําชํวยเหลือบุตรให๎กับพนักงานเทศบาล 
  หรือบุคลากรท่ีมีสิทธิตามท่ีกฎหมายก าหนด  
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

 ค่าใช้สอย                                                               ต้ังไว้   1,550,000  บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว้   100,000   บาท 

- เพื่อจํายเป็นคําเย็บหนังสือ เข๎าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเลํม 
  คําใช๎จํายด๎านอีเลกทรอนิกส์ คําใช๎จํายตํางๆ ท่ีมีความจ าเป็น 
  รวมท้ังคําจ๎างบุคคลภายนอก คําจ๎างท าของ คําเชําท่ีดิน คําเชําทรัพย์สิน 
  คําจ๎างเหมาอื่น ท่ีอยูํในอ านาจหน๎าท่ี คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน 
  ตํางๆ คํารับวารสาร คําธรรมเนียมปูาย ยานพาหนะ คําธรรมเนียมท่ีดิน 
  หรือคําธรรมเนียมอื่นใดท่ีสามารถเบิกจํายได๎ ฯลฯ 
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ      ต้ังไว้  50,000  บาท 
  (1) เพื่อจํายเป็นคําเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่น 
  หรือคณะกรรมการท่ีได๎รับการแตํงต้ังตามกฎหมายหรือระเบียบ 
  หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม  
  ระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  หรือคณะรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
  (2) คํารับรองเกี่ยวกับการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
  (ตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548) 
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  เชํน คําเล้ียงรับรอง คําจัดการแสดงหรือคําเข๎าชมการแสดง คําดอกไม๎ 
  คําของขวัญ เป็นต๎น ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร         ต้ังไว้  150,000   บาท 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ         
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ๎าง รวมท้ังผ๎ูท่ีได๎รับค าส่ังจากนายกเทศมนตรีให๎ปฏิบัติ 
หน๎าท่ีเพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจําย เป็นคําเบ้ียเล้ียงเดินทาง 
คําพาหนะ คําลงทะเบียน คําเชําท่ีพัก และคําใช๎จํายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
ท้ังในประเทศและตํางประเทศ  
ต้ังจํายจากเงินรายได๎    
 

 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน 
 และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม    ต้ังไว้  300,000  บาท 
  เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม 
  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมของ 
  ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง 
  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถ่ิน ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร 
        ท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน                ต้ังไว้  100,000  บาท 
  เพื่อพัฒนาองค์ความรู๎ให๎แกํผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
  พนักงานเทศบาล ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา 
  บุคลากรท๎องถิ่น กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 โครงการจ้างเหมาบริการ              ต้ังไว้  444,000  บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนคําจ๎างเหมาบริการ  
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              ต้ังไว้  50,000  บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน 
  เชํน คําซํอมแซม ครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหาย คําบ ารุง 
  รักษาครุภัณฑ์ตํางๆ  
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  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 โครงการจัดการเลือกต้ัง               ต้ังไว้  500,000  บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการเลือกตั้ง 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675 
  ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 
 

 โครงการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในส านกังาน                 ต้ังไว้  187,000  บาท 
         เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการสร๎างเครือขํายคอมพิวเตอร์ 
  ภายในส านักงานเทศบาลต าบลต๎นไทร  
  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 ค่าวัสดุ                     ต้ังไว้   332,000  บาท 

 วัสดุส านักงาน       ต้ังไว้  30,000  บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุส านักงาน  
   อาทิเชํน กระดาษ, หมึกสี, ดินสอ, ปากกาและอื่นๆ เป็นต๎น 
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    ต้ังไว้  50,000  บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 
  และขนสํง อาทิเชํน แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, 
  และอื่นๆ เป็นต๎น 
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่    ต้ังไว้  200,000 บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิง 
  และหลํอล่ืน อาทิเชํน น้ ามันดีเซล, แก๏สหุงต๎ม, 
  น้ ามันเครื่องและอื่นๆ เป็นต๎น 
  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 วัสดุโฆษณาและการเผยแพร่             ต้ังไว้  30,000  บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 
  อาทิเชํน กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม และอื่นๆ เป็นต๎น 
  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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 วัสดุคอมพิวเตอร์    ต้ังไว้  20,000 บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
  อาทิเชํน แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล CD - Rom, 
  Handy Drive โปรแกรมส าหรับบันทึกข๎อมูลการเข๎าท างาน 
  และอื่นๆ เป็นต๎น ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 วัสดุงานบ้านงานครัว     ต้ังไว้   2,000  บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว 
  อาทิเชํน แปรง, ไม๎กวาด, ถ๎วย, ชามและอื่นๆ เป็นต๎น 
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

 ค่าสาธารณูปโภค ต้ังไว้  1,030,000  บาท 

 ค่าไฟฟ้า     ต้ังไว้  1,000,000  บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําไฟฟูาส านักงานและกระแสไฟฟูา 
  สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลต๎นไทร 
  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 ค่าบริการโทรศัพท์      ต้ังไว้ 30,000  บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําโทรศัพท์ส านักงานและโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

 งบลงทุน        ต้ังไว้   21,000  บาท 

 ค่าครุภัณฑ์        ต้ังไว้   21,000  บาท

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        ต้ังไว้   21,000  บาท 

 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  ต้ังไว้   21,000  บาท 

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ก มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU)   

ไมํน๎อยกวํา 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 เครื่อง 

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐาน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน              รวม    1,192,380  บาท 
งบบุคลากร                                                   ต้ังไว้   1,052,380  บาท  
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                                      ต้ังไว้   1,052,380  บาท 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                ต้ังไว้      850,000  บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพิเศษให๎กับ 
  พนักงานจ๎างตามภารกิจ และ 
    พนักงานจ๎างท่ัวไป  
    ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
    

 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง                                                       ต้ังไว้   202,380  บาท 
  เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มตําง ๆ  ของพนักงานจ๎าง อาทิเชํน 

-  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   
       -  เงินผ๎ูปฏิบัติงานประจ าส านักงานพื้นท่ีพิเศษ (สปพ.) 
  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

งบด าเนินงาน                                                 รวม   140,000   บาท 
 ค่าใช้สอย                                                                      ต้ังไว้   50,000   บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้ังไว้  20,000  บาท    
        ให้กับประชาชน 
  เพื่อเป็นคําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎เรื่องการปูองกันและ 
    บรรเทาสาธารณภัย เชํน คําจัดท าเอกสาร คําวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ 
    คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องด่ืม  เป็นต๎น 
    ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน                                                        ต้ังไว้  30,000 บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน 
    เชํน คําซํอมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหาย คําบ ารุงครุภัณฑ์ตํางๆ 
    ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
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 ค่าวัสดุ                                                                                 ต้ังไว้    90,000   บาท 
 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                      ต้ังไว้   10,000 บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟูา 
    เชํน อุปกรณ์ประกอบการใช๎ประจ าวิทยุส่ือสาร แบตเตอร์รี่ ฯลฯ เป็นต๎น 
    ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง                                                                       ต้ังไว้  10,000 บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 
    ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต้ังไว้  20,000 บาท 
  เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง 
    อาทิเชํน ยางนอก และยางใน เป็นต๎น 
    ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ต้ังไว้  20,000 บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําเครื่องแตํงกายดับเพลิง เชํน เครื่องแบบชุดฝึก 
    ถุงเท๎า รองเท๎า หมวก เข็มขัด ชุดฝึกปฏิบัติการดับเพลิง เป็นต๎น  
    ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ต้ังไว้  30,000 บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน 
    อาทิเชํน น้ ามันดีเซล, แก๏สหุงต๎ม, น้ ามันเครื่องและอื่นๆ 
                เป็นต๎น ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                    ต้ังไว้  30,000   บาท 
 งบด าเนินงาน                                         ต้ังไว้  30,000 บาท   

 ค่าตอบแทน                                                                     ต้ังไว้  30,000 บาท 

 คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ต้ังไว๎  30,000  บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน อปพร.ปฏิบัติหน๎าท่ีแกํ อปท.ตามระเบียบ 
  คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ 
  วําด๎วยคําใช๎จํายของ อปพร. พ.ศ. 2560 
  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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งานบริหารงานคลัง         ต้ังไว้ 1,988,500   บาท 

งบบุคลากร          ต้ังไว้ 1,164,480   บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       ต้ังไว้  1,164,480  บาท 

 เงินเดือนพนักงาน        ต้ังไว้    867,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ของกองคลัง 

พร๎อมเงินปรับปรุงประจ าปี โดยค านวณต้ังไมํเกิน 12 เดือน 

ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน      ต้ังไว้  105,480  บาท 

     - เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการส๎ูรบ ของพนักงานเทศบาล 

               - เงินผ๎ูปฏิบัติงานประจ าส านักงานพืน้ท่ีพิเศษ (สปพ.) ให๎แกํ  

                 พนักงานเทศบาล 

      ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

เงินประจ าต าแหน่ง       ต้ังไว้ 42,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงให๎กับพนักงานเทศบาล 

ต้ังจํายจากเงินรายได๎  
 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       ต้ังไว้  108,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎กับพนักงาน 

ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง      ต้ังไว้  42,000  บาท 

     - เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

     - เงินผ๎ูปฏิบัติงานประจ าส านักงานพื้นท่ีพิเศษ (สปพ.) 

      ให๎แกํพนักงานจ๎าง ต้ังจํายจากเงินรายได๎     
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งบด าเนินงาน         ต้ังไว้ 773,000  บาท 

ค่าตอบแทน         ต้ังไว้ 164,000  บาท 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ต้ังไว้ 10,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนนอกเวลาราชการ 

ให๎กับพนักงานเทศบาล ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ค่าเช่าบ้าน        ต้ังไว้ 114,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านของพนักงานเทศบาล 

ท่ีมีสิทธิตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      ต้ังไว้  40,000  บาท 

    เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํ 

    พนักงานเทศบาลหรือบุคลากรท่ีมีสิทธิตามท่ีกฎหมายก าหนด  

    ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

ค่าใช้สอย         ต้ังไว้  434,000  บาท 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ต้ังไว้  30,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  

และพนักงานจ๎าง รวมท้ังผ๎ูท่ีได๎รับค าส่ังจากนายกเทศมนตรีให๎ปฏิบัติ 

หน๎าท่ีเพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจํายคําเบ้ียเล้ียงเดินทาง คําพาหนะ  

คําลงทะเบียน คําเชําท่ีพัก และคําใช๎จํายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง ท้ังในประเทศ 

และตํางประเทศ   

ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

โครงการจ้างเหมาบริการ       ต้ังไว้  324,000 บาท 

   เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนคําจ๎างเหมาบริการ 

   ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
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โครงการจัดท าแผนที่ภาษี      ต้ังไว้    70,000  บาท 

      เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการจัดท าแผนท่ีภาษี 

      ของเทศบาลต าบลต๎นไทร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      วําด๎วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง 

      สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2550 

      ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน      ต้ังไว้ 10,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน เชํน คําซํอมแซม  

ครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหาย  คําบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ตําง ๆ  

ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ค่าวัสดุ          ต้ังไว้ 55,000  บาท 

วัสดุส านักงาน        ต้ังไว้ 25,000  บาท 

   เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อส่ิงของท่ีเป็นวัสดุโดยสภาพ 

   และวัสดุคงทน เชํน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อ 

   หรือการจ๎างพิมพ์ เป็นต๎น ต้ังจํายจากเงินเงินอดุหนุนท่ัวไป 
 

 วัสดุงานบ้านงานครัว     ต้ังไว้   5,000  บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว 
  อาทิเชํน แปรง, ไม๎กวาด, ถ๎วย, ชามและอื่นๆ เป็นต๎น 
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 

 

วัสดุคอมพิวเตอร์       ต้ังไว้ 15,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตําง ๆ อาทิเชํน  

แผํนดิสก์ ,หมึกสี และอื่นๆ เป็นต๎น   

ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       ต้ังไว้ 10,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ ์

อาทิ เชํน กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิลม์ และอื่นๆ เป็นต๎น 

ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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ค่าสาธารณูปโภค        ต้ังไว้   120,000  บาท 

 ค่าบริการไปรษณีย์       ต้ังไว้ 20,000  บาท 

   เพื่อจํายเป็นคําดวงตราไปรษณียากร อากรแสตมป์  

             และคําใช๎จํายอื่นในการจัดสํงทางไปรษณีย์ เป็นต๎น  

             ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 ค่าบริการโทรศัพท์       ต้ังไว้   100,000  บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําโทรศัพท์ และคําใช๎จํายเกี่ยวกับการํใช๎บริการ 

             เชํน คําเชําเครื่อง คําเชําหมายเลข คําบ ารุงรักษาสาย  

             ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 งบลงทุน        ต้ังไว้   51,500  บาท 

 ค่าครุภัณฑ์        ต้ังไว้   51,500  บาท 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร       ต้ังไว้ 9,500 บาท 

       เพื่อจัดซื้อต๎ูเหล็กเก็บเอกสาร กระจกบานลําง/บน 

       จ านวน 1 ตัว (ครุภัณฑ์ดังกลําวเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชี 

                 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตํมีความจ าเป็นต๎องใช๎ซึ่งสามารถหาได๎ 

        ตามราคาท๎องตลาดและด าเนินการด๎วยความประหยัด จึงขอ 

       จัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

       ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        ต้ังไว้   42,000  บาท 

 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  ต้ังไว้   30,000  บาท 

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 

แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) มีหนํวยประมวลผล 

กลาง (CPU)  ไมํน๎อยกวํา 6 แกนหลัก (6 core) จ านวน 1 เครื่อง 

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐาน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)      ต้ังไว้  6,300   บาท 

 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ 

 ขนาด A3 จ านวน  1  เครื่อง  

 (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)   

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า       ต้ังไว้ 2,500  บาท 

 เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา  ขนาด  800  VA จ านวน 1 เครื่อง  

 (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)  

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ต้ังไว้   3,800  บาท 

 เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง 

 คอมพิวเตอร์  และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ก  แบบสิทธิการใช๎งาน 

 ประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน  (OEM)  ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต๎องตามกฎหมาย   

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา      รวม  2,426,160  บาท 

งบบุคลากร        รวม   833,160  บาท 

เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)       รวม   833,160  บาท 
เงินเดือนพนักงาน        จ านวน 461,160 บาท 

 เพื่อจํายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร๎อมท้ัง 
เงินปรับปรุงประจ าปีโดยค านวณ ต้ังไมํเกิน  12 เดือน   
ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน  30,000 บาท 
 เพื่อจํายเป็นเงินผ๎ูปฏิบัติงานประจ าส านักงานพื้นท่ีพิเศษ (สปพ.) 
 ให๎แกํพนักงานเทศบาล 

ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
เงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน   42,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงให๎กับพนักงานเทศบาล 
ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน  216,000 บาท 
 เพื่อจํายเป็นเงินเดือนหรือคําตอบแทนพนักงานจ๎างท่ัวไป 
 จ านวน 2 อัตรา โดยค านวณต้ังไมํเกิน 12 เดือน 
 ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน       จ านวน    84,000 บาท 
 - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
 - เงินผ๎ูปฏิบัติงานประจ าส านักงานพื้นท่ีพิเศษ (สปพ.) 
   ให๎แกํพนักงานจ๎าง 
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

งบด าเนินงาน          รวม 1,377,000  บาท 
ค่าตอบแทน          รวม 10,000  บาท 
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน  10,000  บาท 
 เพื่อจํายเงินคําตอบแทนนอกเวลาราชการของบุคลากร 

 ในเทศบาล อาทิ  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ๎างท่ัวไป  
 ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีท่ีมีงานจ าเป็น 
 เรํงดํวน เป็นต๎น 

  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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ค่าใช้สอย          รวม  1,293,000  บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       จ านวน    15,000  บาท 
 เพื่อจํายเป็นคําเย็บหนังสือ เข๎าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเลํม 
 คําใช๎จํายด๎านอิเล็กทรอนิกส์ คําใช๎จํายตํางๆท่ีมีความจ าเป็น  
 รวมคําจ๎างบุคคลภายนอก คําจ๎างท าของ คําเชําท่ีดิน คําเชํา 
 ทรัพย์สิน คําจ๎างเหมาอื่นท่ีอยูํในอ านาจหน๎าท่ี คําธรรมเนียม 
 และคําลงทะเบียนตํางๆ คํารับวารสารคําธรรมเนียมปูาย  
 ยานพาหนะ คําธรรมเนียมท่ีดินหรือคําธรรมเนียมอื่นใดท่ี 
 สามารถเบิกจํายได๎ 
 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติและวันส าคัญอื่นๆ  จ านวน  200,000 บาท  

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม เนื่องในงาน 

วันเด็กแหํงชาติ เพื่อจํายเป็นคําของรางวัล คําจัดสถานท่ี  

คําใช๎จํายในพีเปิด – ปิดโครงการ ฯลฯ 

ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรพนักงาน 

เทศบาลและพนักงานจ้าง       จ านวน  50,000 บาท 
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎าง รวมท้ังผ๎ูท่ีได๎รับ 
ค าส่ังจากนายกเทศมนตรี ให๎ปฏิบัติหน๎าท่ีเพื่อประโยชน์ 
ของเทศบาลโดยจํายเป็นคําเบ้ียเล้ียง คําลงทะเบียน  
คําเชําท่ีพักและคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องท้ังในประเทศ 
และตํางประเทศ 
ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่เด็กและเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน  จ านวน 170,000  บาท 

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (English Camp) 

 แกํเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลชํวงปิดภาคเรียน 

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
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โครงการจ้างเหมาบริการ        จ านวน 828,000 บาท 

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างเหมาบริการ 

สังกัดกองการศึกษา 

ต้ังจํายจากเงินรายได๎  

ค่าบ ารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน       จ านวน 30,000 บาท 

   เพื่อจํายเป็นคําโทรศัพท์ และคําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้น 
  เกี่ยวกับการใช๎บริการเชํน คําเชําเครื่อง คําเชํา 
  หมายเลขโทรศัพท์ คําบ ารุงรักษาสายส าหรับ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎  

  

ค่าวัสดุ          รวม     75,000 บาท  
วัสดุส านักงาน          จ านวน  20,000 บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในกรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
อาทิเชํน กระดาษ ดินสอ ปากกาอื่นๆ เป็นต๎น 

 ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่       จ านวน  5,000 บาท 
 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน 
 อาทิเชํน น้ ามันดีเซล แก๏สหุงต๎ม น้ ามันเครื่องและอื่นๆ เป็นต๎น 
 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

วัสดุโฆษณาและการเผยแพร่       จ านวน  30,000 บาท 
 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและการเผยแพรํ  
 อาทิเชํน กระดาษโปสเตอร์  ฟิล์ม และอื่นๆ เป็นต๎น 
 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

วัสดุคอมพิวเตอร์        จ านวน  20,000 บาท 
 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
 อาทิเชํน แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล CD-Rom Handy Drive 
 โปรแกรมส าหรับบันทึกข๎อมูลการเข๎าท างานและอื่นๆ เป็นต๎น 
 ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
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ค่าสาธารณูปโภค         รวม     215,000   บาท   

ค่าไฟฟ้า           จ านวน  200,000   บาท 

  เพื่อจํายเป็นคําไฟฟูาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
   และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต๎นไทร 

ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ค่าโทรศัพท์           จ านวน  15,000 บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําโทรศัพท์ และคําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้น 
  เกี่ยวกับการใช๎บริการเชํน คําเชําเครื่อง คําเชํา 
  หมายเลขโทรศัพท์ คําบ ารุงรักษาสายส าหรับ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎  

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        รวม  5,458,820  บาท                     
งบบุคลากร         จ านวน  2,707,860  บาท 
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)       จ านวน  2,707,880 บาท 

เงินเดือนพนักงาน        จ านวน  1,962,000 บาท 
เพื่อจํายเป็นเงินเดือนข๎าราชการครูผ๎ูดูแลเด็ก พร๎อมท้ัง 
เงินปรับปรุงประจ าปีโดยค านวณ ต้ังไมํเกิน 12 เดือน   

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน       จ านวน  180,000  บาท 
   เงินผ๎ูปฏิบัติงานประจ าส านักงานพื้นท่ีพิเศษ (สปพ.) 
      ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 เงินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา     จ านวน  210,000 บาท 
  เพื่อจํายเป็นเงินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลต๎นไทร 
  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน 269,160 บาท 
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎กับพนักงานจ๎างตามภารกิจ 
(ผ๎ูดูแลเด็ก)  โดยค านวณต้ังไมํเกิน 12 เดือน   

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 
 



20  

 

 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน 86,700 บาท 

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให๎กับพนักงานจ๎าง 

ตามภารกิจ (ผ๎ูดูแลเด็ก)   

- เงินผ๎ูปฏิบัติงานประจ าส านักงานพื้นท่ีพิเศษ (สปพ.) 

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

งบด าเนินงาน          รวม  2,871,340 บาท 

ค่าตอบแทน          รวม      50,000  บาท 

ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน  50,000 บาท 
 เพื่อจํายเป็นคําชํวยเหลือบุตรให๎กับพนักงานเทศบาล 
 หรือบุคลากรท่ีมีสิทธิตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ค่าใช้สอย         รวม  1,171,840  บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    
 ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ     จ านวน 150,000  บาท 
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร 
  เพื่อเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ในการจัดกิจกรรม 
  เชํน  คําเชําเหมารถ คําอาหาร  เป็นต๎น   
  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

ค่าใช้จ่ายโครงการวันส าคัญต่างๆของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร    จ านวน  20,000  บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ในการจัดกิจกรรมวันส าคัญ   
  ได๎แกํ โครงการสายใยรักแหํงครอบครัว (วันแมํแหํงชาติ) 
  ให๎แกํเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต๎นไทร   

          ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร   จ านวน  20,000  บาท  
 เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายตํางๆ ในการจัดการแขํงขันกีฬา 
 ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต๎นไทร  

  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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 ค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์ครูและผู้ปกครอง   จ านวน  20,000  บาท 
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร        
 เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ระหวํางครู  
 ผ๎ูปกครองชุมชน เชํน การประชุมผ๎ูปกครอง การเยี่ยมบ๎านผ๎ูปกครอง  
   งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต๎นไทร ฯลฯ     
   ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลต้นไทร   จ านวน   10,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ในการจัดกิจกรรม  ได๎แกํ 
     โครงการต๎นไม๎พูดได๎ โครงการแยกขยะลดภาวะโลกร๎อน  

ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลต้นไทร  จ านวน  20,000  บาท  
 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ในการจัดการแขํงขันกีฬา 
 ส าหรับเด็กเล็กประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  

  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ค่าใช้จ่ายโครงการวันส าคัญต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลต้นไทร   จ านวน  20,000  บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ในการจัดกิจกรรมวันส าคัญ   
  ได๎แกํ โครงการสายใยรักแหํงครอบครัว (วันแมํแหํงชาติ) 
  ให๎แกํเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   

          ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา     จ านวน  3,896,550 บาท 
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายการจัดโครงการสนับสนุนคําใช๎จําย 
การบริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการอาหารกลางวัน จ านวน  3,424,200 บาท  แยกเป็น 
1.1 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

ภายในเขตเทศบาล จ านวน 2 แหํง อัตรามื้อละ 20 บาทตํอคน  
จ านวน 200 วัน  เป็นวงเงิน  3,140,000 บาท 
- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต๎นไทร จ านวน  125  คน 
- โรงเรียนบ๎านบาตู มิตรภาพที่ 66  จ านวน  523 คน 
- โรงเรียนบ๎านบือแนปีแย  จ านวน  137  คน  คน 
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1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลต๎นไทร อัตรามื้อละ 20 บาท 
จ านวน  58 คน ระยะเวลา 245 วัน เป็นเงิน  284,200 บาท 

2. คําใช๎จํายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต๎นไทร   
เพื่อจํายเป็นคําอินเตอร์เน็ต คําวัสดุ อุปกรณ์ และคําใช๎จํายอื่นๆ 
จ านวน  10,000 บาท 

3. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาต้ังแตํระดับ 
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
ต๎นไทร  จ านวน  353,750  บาท ประกอบด๎วย 
3.1 คําจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
3.2 คําหนังสือเรียน 
3.3 คําอุปกรณ์การเรียน 
3.4 คําเครื่องแบบนักเรียน 
3.5 คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

4. เงินอุดหนุนสนับสนุนคําจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 
ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) จ านวน 98,600  บาท 

5. เงินอุดหนุนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    
   เพื่อจัดหาส่ือการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ 
   ของความเป็นชาติ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       จ านวน 10,000  บาท ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

ค่าวัสดุ          รวม   1,685,500 บาท   
 วัสดุงานบ้านงานครัว        จ านวน  70,000  บาท  
  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว  

อาทิเชํน แปรง, ไม๎กวาด, ถ๎วย, น้ าด่ืมท่ีจัดซื้อจากเอกชน  
อุปกรณ์รักษาความสะอาด ชามและอื่นๆ เป็นต๎น 

  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

 วัสดุอาหารเสริมนม                   จ านวน 1,615,500  บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําอาหารเสริมนมให๎แกํเด็กนักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลต๎นไทร จ านวน  58 คน 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต๎นไทรจ านวน  จ านวน 125  คน  
และ โรงเรียนสังกัด สพฐ.ภายในเขตเทศบาล จ านวน 2 แหํง  
ได๎แกํ โรงเรียนบ๎านบาตู จ านวน 523 คน โรงเรียนบ๎านบือแนปีแย   
จ านวน 137 คน ระยะเวลา  260  วัน 

  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์  
 ครุภัณฑ์ส านักงาน        รวม      249,000  บาท 
 จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า)    จ านวน  120,000  บาท 
 เพื่อจัดซื้อเครื่องถํายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30  
 แผํนตํอนาที จ านวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง 
 คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์) 
 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ              ต้ังไว้  129,600  บาท 

 เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน  

 (มีระบบฟอกอากาศ) พร๎อมติดต้ัง ขนาด 24,000 บีทียู  

 จ านวน  4 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะ 
 พื้นฐานครุภัณฑ์)  

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ       รวม   80,000   บาท 
งบด าเนินงาน        รวม   80,000   บาท 
ค่าใช้สอย                  รวม   80,000   บาท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  50,000  บาท 

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน เชํน  
   คําอาหารและเครื่องด่ืม และคําท่ีพักในการด าเนินงานตามโครงการ   
   ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอัลกรุอานหลักสูตรกีรออาตีและ จ านวน  30,000 บาท 
 บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
   เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  เชํน  คําตอบแทนวิทยากร 
   คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม  คําอาหารกลางวัน  คําอุปกรณ์ตํางๆ   
   เป็นต๎น 
        ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข     ต้ังไว้   3,116,820  บาท 

งบบุคลากร          ต้ังไว้  2,036,820  บาท     

เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)        ต้ังไว้   2,036,820  บาท      

 เงินเดือนพนักงาน       ต้ังไว้     860,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  

พร๎อมท้ังเงินปรับปรุงประจ าปี 

โดยค านวณต้ังไมํเกิน12 เดือน ต้ังจํายจากเงินรายได๎  

 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน       ต้ังไว้  116,160 บาท 

เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงานเทศบาล อาทิเชํน   

- เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการส๎ูรบ ให๎แกํพนักงานเทศบาล   

- เงินผ๎ูปฏิบัติงานประจ าส านักงานพื้นท่ีพิเศษ (สปพ.) ให๎แกํ 

  พนักงานเทศบาล 

  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 

 เงินประจ าต าแหน่ง       ต้ังไว้   42,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงให๎กับพนักงานเทศบาล      

ต้ังจํายจากเงินรายได๎  

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       ต้ังไว้   775,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นเงินเดือนหรือคําตอบแทนพิเศษให๎กับพนักงานจ๎าง 

ตามภารกิจ และพนักงานจ๎างท่ัวไป  

ต้ังจํายจากเงินรายได๎  

 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง     ต้ังไว้   243,660  บาท 

เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงานจ๎าง อาทิเชํน 

- เงินคําการครองชีพชั่วคราว   

- เงินผ๎ูปฏิบัติงานประจ าส านักงานพื้นท่ีพิเศษ (สปพ.) ให๎แกํ 

  พนักงานจ๎าง 

     ต้ังจํายจากเงินรายได๎  
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 งบด าเนินงาน        ต้ังไว้ 1,080,000  บาท 

 ค่าตอบแทน         ต้ังไว้   120,000  บาท   

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ต้ังไว้     10,000 บาท 

เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนนอกเวลาราชการของบุคลากร 

ในเทศบาลอาทิ พนักงานเทศบาล  พนักงานจ๎างตามภารกิจ  

ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณีท่ีมีงานจ าเป็นเรํงดํวน  เป็นต๎น  

ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 

ค่าเช่าบ้าน                                ต้ังไว้  90,000 บาท 

 เพื่อจํายเป็นเงินคําเชําบ๎านของพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิ 

 เบิกคําเชําบ๎านได๎ตามระเบียบ  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       ต้ังไว้  20,000  บาท 

 เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํ  พนักงานเทศบาล 

ตลอดจนผ๎ูมีสิทธิตามท่ีกฎหมายก าหนดต้ังจํายจากเงินรายได๎  
 

 ค่าใช้สอย         ต้ังไว้  320,000  บาท     

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร   ต้ังไว้  50,000  บาท 

 พนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง รวมท้ังผ๎ูท่ีได๎รบัค าส่ังจาก 

 นายกเทศมนตรีให๎ปฏิบัติหน๎าท่ีเพื่อประโยชน์ของเทศบาล  

 โดยจํายเป็นคําเบ้ียเล้ียงเดินทางคําพาหนะ คําลงทะเบียน คําเชําท่ีพัก  

 และคําใช๎จํายอื่นๆท่ีเกี่ยวข๎อง ท้ังในประเทศและตํางประเทศ 

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

         โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถ่ิน ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน ต้ังไว้    70,000  บาท 

         พัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาองค์ความรู๎ให๎แกํพนักงานเทศบาล 

 ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท๎องถิ่น  

 กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม          ต้ังไว้  200,000  บาท  

 เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน เชํน คําซํอมแซม 

 รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องตัดหญ๎า   

 เครื่องพํนหมอกควัน ท่ีช ารุดเสียหาย คําบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ตํางๆ  

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

ค่าวัสดุ          ต้ังไว้   640,000  บาท   

วัสดุส านักงาน                               ต้ังไว้  20,000 บาท 

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุส านักงาน อาทิเชํน  

 กระดาษ, หมึกสี, ดินสอ, ปากกาและอื่นๆ เป็นต๎น   

 ต้ังจํายจากเงินรายได๎  

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                    ต้ังไว้  150,000 บาท 

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง  

 อาทิเชํน แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางในรวมท้ังเครื่องพํนหมอกควัน  

 เครื่องตัดหญ๎าและอื่นๆ เป็นต๎น  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่                             ต้ังไว้  300,000 บาท 

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน  

 อาทิเชํน น้ ามันดีเซล, , น้ ามันเครื่องและอื่นๆ เป็นต๎น   

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

วัสดุโฆษณาและการเผยแพร่                              ต้ังไว้ 15,000 บาท 

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  

 อาทิเชํน กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟิมล์ และอื่นๆ เป็นต๎น 

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

 วัสดุคอมพิวเตอร์                                                 ต้ังไว้  15,000 บาท 

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเชํน  

 แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล CD –Rom, Handy Drive   

 โปรแกรมส าหรับบันทึกข๎อมูลการเข๎าท างาน และอื่น ๆ   

 เป็นต๎นต้ังจํายจากเงินรายได๎  
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วัสดุจราจร        ต้ังไว้  20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจราจร 

หรือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าแผงเหล็ก ท่ีต้ังวาง ฯลฯ 

เชํน เหล็ก ทํอพีวีซี ลวดเช่ือม ฯลฯ ท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อการปฏิบัติงาน 

ภาคสนามในงานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ 

เรียบร๎อย เป็นต๎น 

ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และเคมีภัณฑ์ทางการแพทย์   ต้ังไว้ 90,000 บาท 

 - เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ท่ีไมํใชํยา   

 ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และเคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ 

 ท่ีจ าเป็นรวมถึงท่ีเกี่ยวข๎องเพิ่มเติมในการให๎บริการด๎านงานรักษาพยาบาล   

 เชํน  เข็มเจาะเบาหวาน(นิดเดิล)  ออกซิเจนบรรจุถัง  ในการให๎บริการผ๎ูเจ็บปุวย  

 และน้ ายาทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร (SI2) ฯลฯ   

- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อสารเคมีภัณฑ์   วัสดุเคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ 

ตลอดจนท่ีจ าเป็นเป็นอื่นๆ  ในการด าเนินการกิจกรรมหรือปฏิบัติงาน 

สํงเสริมและปูองกันโรคติดตํอในท๎องถิ่น  เชํนสารเคมีภัณฑ์ก าจัดยุง   

ก าจัดแมลง ฯลฯ  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

วัสดุเกษตร        ต้ังไว้  30,000  บาท 

 เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อสารเคมีก าจัดวัชพืชและวัสดุการเกษตร 

 ท่ีจ าเป็นอื่นๆ  เชํน  น้ ายาก าจัดวัชพืช ฉีดพํนหญ๎า(กรัมมอ็อกโซน)   

 จอบ  เสียม  พร๎า  พล่ัว  ฯลฯ  ในการปฏิบัติงานด๎านงานรักษา 

 ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อย 

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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งานบริการสาธารณะและงานสาธารณสุขอื่น    รวม     5,388,000     บาท 

 งบด าเนินการ         ต้ังไว้    2,988,000     บาท    

 ค่าใช้สอย         ต้ังไว้    2,988,000     บาท    

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการหรือกิจกรรมด้านการส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อ   ต้ังไว้  30,000  บาท 

 เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการโครงการหรือกจิกรรมด๎านการสํงเสริม 

 ปูองกันโรคติดตํอ เชํนโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์  โรคติดตํอท่ีมียุงเป็นพาหะ  

 โรคท่ีมีน้ าและอาหาร เป็นส่ือ โรคหนอนพยาธิ ฯลฯ  ใช๎จํายเป็นคําฝึกอบรม  

 รณรงค์ ให๎ความรู๎เรื่องโรคติดตํอให๎แกํประชาชน เยาวชนและกลํุมเปูาหมาย  

 ในการปูองกันและลดอัตราการแพรํกระจายของปัญหาโรคติดตํอตํางๆ เชํน  

 วัสดุ แบบพิมพ์ คําวิทยากรคําอาหาร เครื่องด่ืม ฯลฯ    

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

โครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขใน 

รูปแบบเชิง บูรณาการ                      ต้ังไว้ 150,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําด าเนินการในการสร๎างและพัฒนาศักยภาพ อสม.ให๎เกิด 

ความเข๎มแข็งในการปฏิบัติงานโดยการสํงเสริมให๎เกิดกิจกรรมแกํ อสม.  

เชํน กิจกรรมการทบทวนฟื้นฟู องค์ความรู๎และทักษะการปฏิบัติงาน  

ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎องด๎านสาธารณสุขหรือสุขภาพ ฯลฯ  

ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

โครงการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมดูแลรักษาตลาดสดและซุ้มร้านค้าชุมชน           ต้ังไว้  200,000  บาท 

 เพื่อจํายเป็นคําด าเนินการท่ีเกี่ยวข๎อง เชํน จัดหา ซํอมแซมโครงเหล็กเต็นท์ 

 พร๎อมจัดหาเปล่ียนผ๎าใบเต็นท์ผืนใหมํให๎กับร๎านค๎าชุมชนพร๎อมปรับปรุง 

 บริเวณโดยรอบซุ๎มร๎านค๎า และร๎านค๎าผ๎ูประกอบการในตลาดสดให๎ได๎ 

 มาตรฐานยิ่งขึ้น ฯลฯ  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

โครงการหรือกิจกรรมให้บริการสาธารณะงานรักษาความสะอาดและความเป็น  

ระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่                               ต้ังไว้  50,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการจัดให๎มี หรือพัฒนาปรับปรุงให๎มีระบบ 

บริการห๎องสุขา สาธารณะ สะอาด ปลอดภัย ในการรองรับให๎บริการประชาชน  

ผ๎ูสัญจรไป-มา ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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โครงการพัฒนาปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉินและระบบบริการทางการแพทย์           ต้ังไว้   50,000  บาท 

 เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐานตามเกณฑ์ 

 ท่ีก าหนดในบื้องต๎น  และพัฒนาปรับปรุงในสํวนของระบบอุปกรณ์ 

 ท่ีจ าเป็นประจ ารถพยาบาลฯ  เชํน  อุปกรณ์กระเป๋ายาและเวชภัณฑ์ 

 ประจ ารถ ระบบวิทยุส่ือสาร ฯลฯ ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 โครงการฝึกอบรมของผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย   ต้ังไว้   30,000  บาท 

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานหรือกิจกรรมอันเป็นการพัฒนา 

 ศักยภาพของผ๎ูประกอบการร๎านอาหารและแผงลอยจ าหนํายอาหารในพื้นท่ี   

 เพื่อรองรับการกํอต้ัง กลํุม/ชมรมผ๎ูประกอบการจ าหนํายอาหาร    

 อันเป็นการยกระดับให๎ได๎มาตรฐานCLEAN  FOOD  GOOD  TAST (CFGT)  

 ตามเกณฑ์ช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข 

     ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 โครงการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้ังไว้    80,000  บาท 

 เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการจัดหรือท ากิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎อง 

 และสอดคล๎องตามนโยบายของรัฐด๎านส่ิงแวดล๎อมและเทศบาลเมืองนําอยูํ 

 อีกท้ังการจัดประชุมซักซ๎อมความเข๎าใจของกลํุมอาสาสมัครท๎องถิ่น 

 รักษ์โลก (อถล.) เพื่อให๎เกิดเป็นรูปธรรม  

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 โครงการจ้างคนจ้างงานรักษาความสะอาด     ต้ังไว้  1,668,000  บาท 

 เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําจ๎างช่ัวคราวรายเดือนให๎กับผ๎ูปฏิบัติงานตาม 

 โครงการฯ  ซึ่งจะเป็นการบรรเทาและแก๎ไขปัญหาเบ้ืองต๎นด๎านการขาด 

 อัตราก าลังคนปฏิบัติงานภาคสนามในงานรักษาความสะอาดและความ 

 เป็นระเบียบเรียบร๎อย   

    ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     ต้ังไว้     40,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในโครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

ในพื้นท่ีรํวมกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง ฯลฯ 

ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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โครงการป้องกันโรคเรื้อนและโรคต่างๆ  ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ ต้ังไว้  10,000  บาท 

 เพื่อใช๎จํายเป็นคําด าเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให๎ความรู๎ ฯลฯ  

 แกํประชาชนหรือกลํุมเปูาหมายในเขตเทศบาล   

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(กลุ่มเป้าหมายสตัว์เลี้ยงประเภทแมว)  ต้ังไว้   30,000  บาท 

 เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า (กลํุมเปูาหมาย 

 สัตว์เล้ียงประเภทแมว)  ซึ่งเกิดจากเช้ือไวรัสเรบีท่ีมีอยูํในน้ าลาย 

 ของสัตว์ฯ  โดยกลํุมเปูาหมายการส ารวจสัตว์เล้ียงประเภทแมว 

 ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 โครงการส่งเสรมิ  สร้างความเข้มแข็งให้เกิดชุมชนต้นแบบด้านการดูแล 

 รักษาความสะอาด  การบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  ต้ังไว้   150,000  บาท   

 เพื่อเป็นคําด าเนินการจัดท าโครงการสํงเสริม  สร๎างความเข๎มแข็ง 

 เพื่อให๎เกิดชุมชนต๎นแบบด๎านการดูแลรักษาความสะอาด  การบริหาร 

 จัดการด๎านอนามัยส่ิงแวดล๎อมในชุมชนให๎ประชาชนเกิดจิตส านึก 

 ในการดูแลรักษาอนามัยส่ิงแวดล๎อม ตลอดจนการบริหารจัดการขยะ 

 อยํางเป็นระบบ สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐ 

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

       โครงการรองรับเก็บ ขนขยะ เพื่อน าไปก าจัด ณ สถานที่ก าจัดขยะ 

       เทศบาลเมืองนราธิวาส กรณีผลจากการด าเนินการตามแนวทาง MOU  

       ร่วมกับหน่วยงานจากภาครัฐ      ต้ังไว้  500,000  บาท 

 เพื่อเป็นคําก าจัดขยะให๎แกํหนํวยงานเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยค านวณ 

 อัตราน้ าหนักของมวลขยะ 400 บาท ตํอ 1 ตัน อันเนื่องจากถูกระงับ 

 หรือมีนโยบายให๎ท าการปิดบํอก าจัดขยะท่ีไมํถูกหลักสุขาภิบาลพร๎อมกัน 

 ท่ัวประเทศ  

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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 งบลงทุน 

 ค่าครุภัณฑ์        ต้ังไว้   2,400,000 บาท 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน        ต้ังไว้   2,400,000 บาท 

 จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ    ต้ังไว้   2,400,000 บาท 

 เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ 6 ล๎อ ขนาด 6 ตัน   

 จ านวน 1 คัน ขนาดความจุของต๎ูไมํน๎อยกวํา 10 ลูกบาศก์เมตร 

 มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกไมํต่ ากวํา 12,000 กิโลกรัม 

 ชุดอัดท๎ายท าด๎วยระบบไอโดรลิก (จัดซื้อตามราคาบัญชีมาตรฐาน 

 ครุภัณฑ์) 

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์      รวม    1,725,000  บาท 

งบบุคลากร          ต้ังไว้   1,103,200  บาท   

เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)        ต้ังไว้   1,103,200  บาท   

เงินเดือนพนักงาน                      ต้ังไว้     940,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร๎อมท้ังเงิน 

ปรับปรุงประจ าปีโดยค านวณต้ังไมํเกิน  12  เดือน    

ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน      ต้ังไว้  103,200 บาท 

   เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงานเทศบาล อาทิเชํน   

   - เงินผ๎ูปฏิบัติงานประจ าส านักงานพื้นท่ีพิเศษ (สปพ.)  

   - เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการส๎ูรบ ให๎แกํพนักงานเทศบาล   

   ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

เงินประจ าต าแหน่ง       ต้ังไว้  60,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงให๎กับพนักงานเทศบาล 

ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

งบด าเนินงาน        รวม   557,000  บาท 

ค่าตอบแทน        รวม   191,000  บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ต้ังไว้   10,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ให๎กับพนักงานเทศบาล  พนักงานจ๎างตามภารกิจและต าแหนํงอื่นๆ  

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ต้ังจํายจากเงินรายได๎  
 

ค่าเช่าบ้าน        ต้ังไว้  156,000  บาท 

เพื่อเป็นเงินคําเชําบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ 

ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข๎อง   

ต้ังจํายจากเงินรายได๎  
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ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร      ต้ังไว้   25,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําชํวยเหลือบุตรให๎กับพนักงานหรือบุคลากร 

ตามท่ีกฎหมายก าหนด   

ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 

ค่าใช้สอย          ต้ังไว้    296,000 บาท     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ         ต้ังไว้     10,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําเย็บหนังสือ เข๎าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเลํม 

คําใช๎จํายด๎านอิเล็กทรอนิกส์  คําใช๎จํายตํางๆท่ีมีความจ าเป็น 

รวมท้ังคําจ๎างบุคคลภายนอก คําเชําท่ีดิน คําเชําทรัพย์สิน   

คําจ๎างเหมาอื่นท่ีอยูํในอ านาจหน๎าท่ี คําธรรมเนียมและ คําลงทะเบียนตํางๆ  

คํารับวารสาร คําธรรมเนียมปูาย ยานพาหนะ คําธรรมเนียมท่ีดิน หรือ  

คําธรรมเนียมอื่นใดท่ีสามารถเบิกจํายได๎  

ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร  ต้ังไว้   50,000  บาท   

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  

และพนักงานจ๎างรวมท้ังผ๎ูท่ีได๎รับค าส่ังจากนายกเทศมนตรีให๎ปฏิบัติหน๎าท่ี 

เพื่อประโยชน์ของเทศบาลโดยจําย เป็นคําเบี้ยเล้ียงเดินทาง คําพาหนะ 

คําลงทะเบียน คําเชําท่ีพัก และคําใช๎จํายอื่นๆท่ีเกี่ยวข๎อง ท้ังในประเทศและตํางประเทศ 

ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน       ต้ังไว้   20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน เชํน คําซํอมแซม 

ครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหาย คําบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ตํางๆ 

ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

โครงการจ้างเหมาบริการ       ต้ังไว้  216,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างเหมาบริการ 

ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
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ค่าวัสดุ          ต้ังไว้   65,000    บาท   

วัสดุส านักงาน         ต้ังไว้   30,000    บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุส านักงาน   

ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 

วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                ต้ังไว้      5,000   บาท 
 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว 
 อาทิเชํน แปรง, ไม๎กวาด, ถ๎วย, ชามและอื่นๆ เป็นต๎น 
 ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
วัสดุคอมพิวเตอร์         ต้ังไว้    20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตํางๆ 

อาทิเชํน แผํนดิสก์, หมึกพิมพ์ และอื่นๆ เป็นต๎น 

ต้ังจํายจากเงินรายได๎  

วัสดุโฆษณาและการเผยแพร่       ต้ังไว้   10,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  

อาทิเชํน กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม และอื่นๆ เป็นต๎น 

ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
 

ค่าสาธารณูปโภค                       ต้ังไว้  5,000  บาท 

ค่าโทรศัพท์          ต้ังไว้  5,000  บาท  

เพื่อจํายเป็นคําโทรศัพท์ และคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎บริการ  

เชํน คําเชําเครื่อง คําเชําหมายเลข คําบ ารุงรักษาสาย  

คําติดต้ังอินเตอร์เน็ต  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

งบลงทุน          รวม  64,800  บาท 

ค่าครุภัณฑ์          ต้ังไว้  64,800 บาท 

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  จ านวน  2  ตัว           ต้ังไว้  64,800  บาท 

 เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน  

 (มีระบบฟอกอากาศ) พร๎อมติดต้ัง ขนาด 24,000 บีทียู  

 (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 



35  

 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    รวม       40,000     บาท 

งบด าเนินการ        ต้ังไว้      40,000     บาท    

ค่าใช้สอย        ต้ังไว้      40,000     บาท     

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ    ต้ังไว้       4,0000     บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายการจัดโครงการ การสํงเสริมและ 

การพัฒนาอาชีพให๎กับผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ  

ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน          รวม    3,358,480   บาท 
งบบุคลากร                                                                  รวม     1,873,280  บาท  
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                                          รวม     1,873,280  บาท 
       เงินเดือนพนักงาน                                                                  จ านวน    750,000  บาท 
               เพื่อจํายเป็นเงินพนักงานเทศบาลพร๎อมท้ังเงินปรับปรุงประจ าปี 
               โดยค านวณไมํเกิน 12 เดือน  
               ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

      เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ านวน    จ านวน    66,960 บาท 
- เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการส๎ูรบให๎แกํพนักงานเทศบาล  

                   ผ๎ูมีสิทธิได๎รับ   
- เพื่อจํายเป็นเงินผ๎ูปฏิบัติงานประจ าส านักงานพื้นท่ีพิเศษ (สปพ.)  

                   ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 

 

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน   42,000   บาท 
  เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงให๎กับพนักงานเทศบาล 
 ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 

 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                จ านวน   784,320 บาท 
   เพื่อจํายเป็นเงินเดือนหรือคําตอบแทนพิเศษให๎แกํ 
 พนักงานจ๎างตามภารกิจ และพนักงานจ๎างท่ัวไป  
 ต้ังจํายจากเงินเดือนรายได๎ 
  

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง                         จ านวน   230,000  บาท 
  - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎าง 
  - เงินผ๎ูปฏิบัติงานประจ าส านักงานพื้นท่ีพิเศษให๎แกํพนักงานจ๎าง 
 ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 

งบด าเนินงาน             รวม      1,485,200   บาท  
ค่าตอบแทน                                                          จ านวน    110,000   บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน     10,000   บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
          ให๎กับพนักงานเทศบาล  พนักงานจ๎างอื่นๆ ตามท่ีกฎหมาย 
            ก าหนด 
 ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 90,000  บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาล 
 ท่ีมีสิทธิตามระเบียบ 
 ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 

 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                จ านวน 10,000 บาท 
 เพื่อจํายเป็นชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎กับพนักงานเทศบาล 

 หรือบุคลากรท่ีสิทธิตามกฎหมายก าหนด 
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 

 

ค่าใช้สอย             รวม    527,000   บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ        จ านวน    15,000   บาท 

           เพื่อจํายเป็นคําเย็บหนังสือ  เข๎าปกหนังสือ  หรือเอกสาร รูปเลํม 
              คําใช๎จํายด๎านอิเล็กทรอนิกส์  คําใช๎จํายตํางๆท่ีมีความจ าเป็น 
        รวมท้ังคําจ๎างบุคลากรภายนอก  คําธรรมเนียม  และคําลงทะเบียน 
        ตํางๆ หรือคําธรรมเนียมอื่นใดท่ีสามารถเบิกจํายได๎ 
       ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร จ านวน   50,000    บาท 

 เพื่อจํายเป็นคําในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
 และพนักงานจ๎างรวมท้ังผ๎ูได๎รับค าส่ังจากนายกเทศบาล .ให๎ปฏิบัติ 
 หน๎าท่ีเพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจํายเป็นคําเบี้ยเล้ียงเดินทาง 
 คําพาหนะ คําลงทะเบียน คําเชําท่ีพักและคําใช๎จํายอื่นๆท่ี 
 เกี่ยวข๎องท้ังในประเทศและตํางประเทศ 

   ต้ังจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาล    จ านวน  30,000 บาท 
 เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมท่ี 
      เกี่ยวข๎องในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาส่ิงแวดล๎อมภายใน 
    พื้นท่ีรับผิดชอบ ครอบคลุม 8 ชุมชน โดยอาศัยรูปแบบบูรณาการ 
      รํวมพัฒนากับเครือขํายประชาชน  
    ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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โครงการจ้างเหมาบริการ   จ านวน   432,000  บาท 
   เพื่อจํายเป็นคําจ๎างให๎กับพนักงานเหมาบริการ  

      ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

       ค่าวัสดุ  รวม      960,000    บาท 
วัสดุส านักงาน            จ านวน   20,000   บาท 

           เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
        ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน  100,000   บาท 
             เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 
           และขนสํง  อาทิเชํน แบตเตอรี่, ยานนอก,  ยานใน และอื่นๆ เป็นต๎น 
           ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่          จ านวน   150,000   บาท 
          เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน   
 อาทิเชํน  น้ ามันดีเซล, น้ ามันเครื่อง และอื่นๆ 
          ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน  300,000   บาท 
      เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช๎ในการผลิตระบบ 
            น้ าประปาท่ีจ าเป็นอื่นๆ  เชํน คลอรีน  70% ทรายระบบกรอง  
  สารส๎ม และอื่นๆ 
 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 วัสดุการเกษตร                    จ านวน   30,000    บาท 
        เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อสารเคมีก าจัดวัชพืชและวัสดุเกษตร   
 ท่ีจ าเป็นอื่นๆ เชํน  น้ ายาก าจัดวัชพืช  ฉีดพํนยา  จอบ เสียม  
 พร๎า พล่ัว และอื่นๆ 
 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                   จ านวน   20,000   บาท 
        เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
        กิจกรรมของเทศบาล เชํน ไม๎ขนาดตํางๆ สี  ไม๎อัด เหล็กแผํน 
        เหล็กกลํอง  ผ๎าขาว  ผ๎าสี  พูํกัน 
       ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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วัสดุเคร่ืองแต่งกาย                จ านวน      10,000    บาท 
         เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตํงกาย  
 เชํน ร๎องเท๎าบูท เส้ือฝน และอื่นๆ 
         ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

        วัสดุงานบ้านงานครัว         จ านวน    5,000   บาท 
   เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุงานบา๎นงานครัวตํางๆ 
 อาทิ เชํน แปรง ไม๎กวาด อุปกรณ์รักษาความสะอาด และอื่นๆ  เป็นต๎น 
 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์         จ านวน     25,000   บาท 
   เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตํางๆ  
 อาทิ เชํน แผํนดิสก์, หมึกสี และอื่นๆ  เป็นต๎น 
 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

วัสดุอื่น จ านวน  300,000   บาท 
             เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา   
 ชุดควบคุมระบบการผลิต (ต๎องเปล่ียนทุกปี) วัสดุอุปกรณ์ตํางๆ   
 อาทิ  เชํน ข๎อตํอ  ข๎องอ  แคล๎ม  ยีโบล์   ฝาครอบ  และอื่นๆ   
 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม       15,000   บาท 
ค่าบริการโทรศัพท์                   จ านวน   15,000   บาท 

   เพื่อจํายเป็นคําโทรศัพท์  และคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎บริการ   
 เชํน คําเชําเครื่อง  คําเชําหมายเลข  คําบ ารุงรักษาสาย   

 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 งานไฟฟ้าถนน รวม                   บาท 
 งบด าเนินงาน จ านวน   500,000  บาท   
    ค่าใช้สอย จ านวน   200,000  บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน   200,000  บาท 
 เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาซํอมแซมทรัพย์สิน  ซํอมแซม   
 ส่ิงสาธารณประโยชน์  เชํน  ถนน  ไฟฟูา  และ  ครุภัณฑ์อื่นๆ   
 เชํน คําซํอมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหาย  คําบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ตํางๆ 
  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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 ค่าวัสดุ รวม      300,000    บาท 
 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน  200,000    บาท 
   เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟูาตํางๆ  อาทิเชํน 
 สายไฟฟูา,หลอดไฟฟูา , ฟิวส์ ม ปล๊ักไฟฟูาและอื่นๆ  เป็นต๎น 
 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 วัสดุก่อสร้าง จ านวน   100,000   บาท 
         เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง อาทิเชํน ปูนซีเมนต์ 
         ทราย, ทินเนอร์และอื่นๆ เป็นต๎น 
 ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานบริหารทั่วไป เก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               ต้ังไว้   30,000  บาท 

     งบด าเนินงาน                  ต้ังไว้   30,000  บาท  

 ค่าใช้สอย           ต้ังไว้   30,000  บาท 

 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
 โครงการจดัท าเวทีประชาคมเมือง        ต้ังไว้  30,000  บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าประชาคมเมือง 
  เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น  และประชาคม 
  ปัญหาด๎านตํางๆ  เพื่อประกอบการพิจารณาในการพัฒนา 
  ท๎องถิ่นและจัดเวทีประชาคม เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวม 
  ของประชาชนสํงเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน   
  กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม  การพัฒนาผ๎ูน าชุมชน  
  สร๎างเครือขํายองค์กรชุมชน  ฯลฯ 
  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

งาน ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน            ต้ังไว้   417,000  บาท 

       งบด าเนินงาน               ต้ังไว้   390,000   บาท    

 ค่าใช้สอย                          ต้ังไว้   390,000   บาท     

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ      
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีต าบลต้นไทร จ านวน  150,000 บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
ของกลํุมอาชีพกลํุมสตรี 
ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง   จ านวน  100,000 บาท 
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมอาชีพประชาชน 
โดยการปลูกฟังแนวทางการด าเนินงาน การด าเนินชีวิต 
ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง   
ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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โครงการปรับปรุงแผนชุมชนและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน  จ านวน   30,000 บาท 
เพื่อเป็นคําใช๎จํายโครงการปรับปรุงแผนชุมชน   
การอบรมให๎ความรู๎แนวทางการจัดท าแผนชุมชน 
ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

โครงการครอบครัวสุขสันต์เทศบาลต าบลต้นไทร    จ านวน  40,000   บาท 
เพื่อสร๎างครอบครัวท่ีเข็มแข็งและมีครอบครัวท่ีอบอุํน  
ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

โครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพผู้พิการเทศบาลต าบลต้นไทร  จ านวน   30,000   บาท 
เพื่อสํงเสริมคุณภาพชีวิตให๎แกํคนพิการ 
ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน   จ านวน   40,000   บาท 
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมให๎สภาเด็กและเยาวชน 
ของเทศบาลต าบลต๎นไทร 
ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา 
งาน กีฬาและนันทนาการ       รวม      180,000  บาท 
งบด าเนินงาน        รวม      180,000  บาท 

 ค่าใช้สอย          รวม      180,000  บาท  
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นไทร  จ านวน    100,000 บาท 
  เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดการแขํงขันกีฬาประชาชนใน 
 เขตเทศบาลต าบลต๎นไทร 

   ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

       โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน   30,000  บาท 
       เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา 
 ประเภทตํางๆ  
 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

      โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล     จ านวน  50,000  บาท 
 เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการฝึกทักษะการเลํนกีฬา 
 ฟุตบอล เชํน จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาในการฝึกอบรม คําสมนาคุณวิทยากร 
 คําเวชภัณฑ์ และคําใช๎จํายอื่นๆ   
        

 งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน      รวม   1,280,000   บาท 
 งบด าเนินงาน        รวม   1,280,000   บาท   
 ค่าใช้สอย          รวม   1,280,000   บาท     
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

   ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและจัดการเรียนการสอนอัลกรุอาน  
   (กีรออาตี)        จ านวน    800,000  บาท 
    เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมการเรียนและจัดการเรียน                                        
  การสอนอัลกรุอาน (กีรออาตี) อาทิเชํน คําตอบแทนครูผ๎ูสอน  
  คําวัสดุการเรียนการสอน  คําส่ือส่ิงพิมพ์ ถํายเอกสาร  

 คําจัด ตกแตํงสถานท่ี เป็นต๎น 
 ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา     จ านวน     300,000 บาท 
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในพิธีทางศาสนาตํางๆท่ีส าคัญ  
เชํน กิจกรรมละศีลอด ประเพณีกวนอาซูรอ ฯลฯ   

   ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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ค่าใช้จ่ายโครงการจัดบรรยายธรรม      จ านวน       30,000 บาท 
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบรรยายธรรมในเขตเทศบาล  
เพื่อให๎ชาวมุสลิมเข๎าใจหลักปฏิบัติท่ีถูกต๎อง   
ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

      ค่าใช้จ่ายโครงการตาดีกาสัมพันธ์      จ านวน    150,000  บาท 
   เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดการแขํงขันกีฬา การแสดง 
   บนเวทีให๎แกํเด็กนักเรียนโรงเรียนตาดีกาในเขตเทศบาล 
   ต าบลต๎นไทร 
  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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แผนงานงบกลาง 
 

 งบกลาง                                                                              ต้ังไว้   8,454,586   บาท 

 งบกลาง                                                                              ต้ังไว้    8,454,586   บาท 

 ค่าช าระหนี้เงินต้น                                                                   ต้ังไว้   1,289,000  บาท 

  เพื่อจํายเงินกู๎ เงินต๎น ตามสัญญากู๎เงินทุนสํงเสริมกิจการเทศบาล 
  เลขท่ี 1091/98/2555  เงินต๎น   231,044.63 บาท 
  เลขท่ี 1133/140/2555 เงินต๎น  878,816.03 บาท 
  เลขท่ี 1104/111/2555 เงินต๎น  178,540.51 บาท 

 ค่าช าระดอกเบี้ย                                                                         ต้ังไว้   344,000 บาท 

  เพื่อจํายเงินกู๎  ดอกเบ้ีย  ตามสัญญากู๎เงินเงนิทุนสํงเสริมกิจการเทศบาล 

  เลขท่ี 1091/98/2555  ดอกเบ้ีย   61,635.80   บาท 

  เลขท่ี 1133/140/2555 ดอกเบ้ีย  234,441.82   บาท 

  เลขท่ี 1104/111/2555 ดอกเบ้ีย  47,629.26    บาท 

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                        ต้ังไว้  173,000 บาท 
  เพื่อจํายเป็นคําสมทบเงินประกันสังคม  ตามประกาศมาตรฐาน 
  ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง ให๎พนักงานจ๎างได๎รับ 
  สิทธิประโยชน์และมีหน๎าท่ีต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วย 
  การประกันสังคม 
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 

 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ                                                                       ต้ังไว้  3,826,800  บาท 

  เพื่อใช๎ในการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผ๎ูสูงอายุในเขตเทศบาล 
  จ านวน  483 ราย โดยจํายตามข้ันบันได 
         อายุ 60 -69 จ านวน 267 คนๆ 600 บาท 1,922,400 บาท 
         อายุ 70 -79 จ านวน 153 คนๆ 700 บาท 1,285,200 บาท 
         อายุ 80 -89 จ านวน 57 คนๆ 800 บาท 547,200  บาท 
  อายุ 90 ปี ขึ้นไป จ านวน 6 คนๆ 1,000 บาท 72,000 บาท 
  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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 เบี้ยยังชีพคนพิการ ต้ังไว้  1,536,000  บาท 

  เพื่อใช๎ในการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับคนพิการ รายละ 800/ คน/ เดือน 
  จ านวน  160  ราย 
  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์                                                               ต้ังไว้   24,000 บาท 

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให๎กับผ๎ูปุวยเอดส์ 
  จ านวน  4  รายๆละ  500  บาท/เดือน ภายในเขตเทศบาลและ 
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเทศบาลก าหนด   
  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 ส ารองจ่าย                                                                                ต้ังไว้  500,000 บาท 

  เพื่อใช๎จํายในกรณีท่ีจ าเป็นได๎ตามความเหมาะสม ซึ่งไมํ 
  สามารถคาดการณ์ท่ีเกิดขึ้นลํวงหน๎าได๎  คําชํวยเหลือประชาชน 
  ท่ีได๎รับความเดือดร๎อน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  และการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนจากสาธารณภัยตํางๆ 
  เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค  บริโภคตํางๆ 
  และอื่นๆท่ีเกี่ยวข๎อง   
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
 

 รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                     ต้ังไว้  250,000  บาท 

- เพื่อจํายเป็นเงินสมทบเข๎ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 
  ต าบลต๎นไทร เพื่อเงินสมทบหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ 
  โดยเป็นการสํงเสริมสุขภาพการปูองกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ 
  ของหนํวยบริการหรือสถานบริการอื่นๆ จ านวน 200,000 บาท 
  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

- โครงการสงเคราะห์ชํวยเหลือประชาชนท่ีได๎รับผลกระทบจาก 
เหตุการณ์ความไมํสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
จ านวน 50,000 บาท 

  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)                       ต้ังไว้  471,456 บาท 

  โดยจํายคําเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ 
  สํวนท๎องถิ่น (กบท.) อัตราร๎อยละ 2% ของรายได๎ท่ี 
  ไมํรวมเงนิอุดหนุนทุกประเภท  ตามหนังสือกรมสํงเสริม 
  การปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.5/ว 2305 ลงวันท่ี   
         26 กรกฎาคม 2561 
  (23,572,800x2% = 471,456 บาท) 
  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 

 เงินช่วยพิเศษ                                                                                 ต้ังไว้   40,330    บาท 

  เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย 
  ตามข๎อบังคับสมาคม  ส.ท.ท. สมาชิกเป็นรายตามเกณฑ์ท่ี 
  ประชุมใหญํก าหนดโดยพิจารณาจากรายรับจริงประจ าปี 
  งบประมาณท่ีลํวงมาแล๎ว  ยกเว๎นเงินกู๎เงินจํายขาดเงินสะสม 
  และเงินอุดหนุนทุกประเภทจะต๎องไมนํ๎อยกวําร๎อยละ 0.00167 
  ของรายรับดังกลําว จ านวน 24,146,724.34  เป็นเงิน 40,325.02  บาท 
  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

      
  


