
ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลยอด

อําเภอสองแคว  จังหวัดน่าน



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยอด

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลยอด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลยอด
อีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลยอดจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 45,651,705.65 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 25,746,443.69 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,828,444.56 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 387.75 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 25,976,157.82 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 82,974.36 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 7,515.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 54,647.67 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 72,760.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 11,671,405.79 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 14,086,855.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 15,362,591.53 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 3,258,368.62 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,288,278.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,279,944.91 บาท

งบลงทุน จํานวน 741,000.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 795,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลยอด
อําเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 133,237.88 100,000.00 134,800.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 23,448.00 25,000.00 25,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 277,120.29 300,000.00 279,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 178,060.00 85,000.00 157,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 611,866.17 510,000.00 597,100.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,503,858.98 13,000,000.00 14,482,900.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,503,858.98 13,000,000.00 14,482,900.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 14,127,492.00 17,000,000.00 16,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,127,492.00 17,000,000.00 16,000,000.00

รวม 29,243,217.15 30,510,000.00 31,080,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 1,578,156.00 4,807,000.00 6,187,600.00

งบบุคลากร 3,313,149.00 12,422,500.00 12,087,820.00

งบดําเนินงาน 2,756,703.88 8,201,900.00 8,197,580.00

งบลงทุน 937,140.16 4,071,600.00 3,392,000.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 505,000.00 987,000.00 1,195,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 9,090,149.04 30,510,000.00 31,080,000.00

รวม 9,090,149.04 30,510,000.00 31,080,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลยอด

อําเภอสองแคว  จังหวัดน่าน





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลยอด
อําเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,479,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,429,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,631,000

แผนงานสาธารณสุข 268,000

แผนงานเคหะและชุมชน 160,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 274,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 259,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,367,000

แผนงานการเกษตร 5,000

แผนงานการพาณิชย์ 20,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 6,187,600

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 31,080,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,565,120 1,492,180 7,057,300

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,940,480 1,492,180 4,432,660

งบดําเนินงาน 2,734,400 501,200 3,235,600

    ค่าตอบแทน 610,400 271,200 881,600

    ค่าใช้สอย 1,368,000 130,000 1,498,000

    ค่าวัสดุ 370,000 100,000 470,000

    ค่าสาธารณูปโภค 386,000 0 386,000

งบลงทุน 60,600 55,900 116,500

    ค่าครุภัณฑ์ 60,600 55,900 116,500

งบรายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

    รายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 0 50,000

    เงินอุดหนุน 50,000 0 50,000

                                             รวม 8,430,120 2,049,280 10,479,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลยอด

อําเภอสองแคว  จังหวัดน่าน



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 679,400 0 679,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 679,400 0 679,400

งบดําเนินงาน 618,600 80,000 698,600

    ค่าตอบแทน 138,600 0 138,600

    ค่าใช้สอย 385,000 80,000 465,000

    ค่าวัสดุ 95,000 0 95,000

งบลงทุน 21,000 0 21,000

    ค่าครุภัณฑ์ 21,000 0 21,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

                                             รวม 1,319,000 110,000 1,429,000

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 2,957,620 0 2,957,620

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,957,620 0 2,957,620

งบดําเนินงาน 1,188,000 1,565,380 2,753,380

    ค่าตอบแทน 402,000 0 402,000

    ค่าใช้สอย 696,000 912,380 1,608,380

    ค่าวัสดุ 90,000 653,000 743,000

งบเงินอุดหนุน 80,000 840,000 920,000

    เงินอุดหนุน 80,000 840,000 920,000

                                             รวม 4,225,620 2,405,380 6,631,000



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 0 148,000 148,000

    ค่าใช้สอย 0 32,000 32,000

    ค่าวัสดุ 0 116,000 116,000

งบเงินอุดหนุน 120,000 0 120,000

    เงินอุดหนุน 120,000 0 120,000

                                             รวม 120,000 148,000 268,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบดําเนินงาน 110,000 110,000

    ค่าใช้สอย 110,000 110,000

งบลงทุน 50,000 50,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 50,000 50,000

                                             รวม 160,000 160,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 274,000 274,000

    ค่าใช้สอย 274,000 274,000

                                             รวม 274,000 274,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 20,000 80,000 84,000 184,000

    ค่าใช้สอย 20,000 80,000 84,000 184,000

งบเงินอุดหนุน 0 75,000 0 75,000

    เงินอุดหนุน 0 75,000 0 75,000

                                             รวม 20,000 155,000 84,000 259,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน รวม

งบบุคลากร 1,393,500 0 1,393,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,393,500 0 1,393,500

งบดําเนินงาน 769,000 0 769,000

    ค่าตอบแทน 194,000 0 194,000

    ค่าใช้สอย 460,000 0 460,000

    ค่าวัสดุ 115,000 0 115,000

งบลงทุน 0 3,204,500 3,204,500

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 3,204,500 3,204,500

                                             รวม 2,162,500 3,204,500 5,367,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 5,000 5,000

    ค่าวัสดุ 5,000 5,000

                                             รวม 5,000 5,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

                                             รวม 20,000 20,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,187,600 6,187,600

    งบกลาง 6,187,600 6,187,600

                                             รวม 6,187,600 6,187,600



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,479,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,429,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,631,000

แผนงานสาธารณสุข 268,000

แผนงานเคหะและชุมชน 160,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 274,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 259,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,367,000

แผนงานการเกษตร 5,000

แผนงานการพาณิชย์ 20,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 6,187,600

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 31,080,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลยอด และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 31,080,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
31,080,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลยอดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลยอด
อําเภอสองแคว  จังหวัดน่าน



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลยอดมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายเชิดศักดิ   ภิมาล)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลยอด

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลยอด
อําเภอ สองแคว  จังหวัดน่าน

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 128,340.88 97,200.00 33.74 % 130,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 3,477.00 2,300.00 47.83 % 3,400.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 1,420.00 500.00 180.00 % 1,400.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 133,237.88 100,000.00 134,800.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 340.00 700.00 -42.86 % 400.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 18,196.00 16,300.00 22.70 % 20,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 4,912.00 8,000.00 -37.50 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 23,448.00 25,000.00 25,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 0.00 277,120.29 300,000.00 -7.00 % 279,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 277,120.29 300,000.00 279,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 200.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 116,000.00 15,000.00 233.33 % 50,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 61,860.00 69,900.00 53.08 % 107,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 178,060.00 85,000.00 157,500.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 310,244.77 200,000.00 57.50 % 315,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 11,013,071.21 9,727,700.00 13.08 % 11,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 1,055,339.84 1,100,000.00 -4.87 % 1,046,400.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 24,698.75 26,000.00 -3.85 % 25,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 602,695.88 600,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 1,453,027.55 1,300,000.00 57.69 % 2,050,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 22,877.55 25,000.00 -8.00 % 23,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 18,783.43 20,500.00 -2.44 % 20,000.00

     เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 3,120.00 800.00 275.00 % 3,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 14,503,858.98 13,000,000.00 14,482,900.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 14,127,492.00 17,000,000.00 -5.88 % 16,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 14,127,492.00 17,000,000.00 16,000,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 29,243,217.15 30,510,000.00 31,080,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลยอด

อําเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 31,080,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 134,800 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 130,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่าน
มา จํานวน 32,800.- บาท ตามจํานวนทีได้จัดเก็บในปีทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 3,400 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่าน
มา จํานวน 1,100.-บาท ตามจํานวนรายของผู้ทีเคยเสียภาษี
ภาษีป้าย จํานวน 1,400 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่าน
มา จํานวน 900.- บาท ตามจํานวนทีได้จัดเก็บในปีทีแล้วมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 25,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่าน
มา จํานวน 100.- บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 200 บาท

คําชีแจง  ประมาณการไว้ในปีงบประมาณแรก 
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 400 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่าน
มา จํานวน 300.- บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่าน
มา จํานวน 3,700.- บาท  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่าน
มา  จํานวน 3,000.- บาท
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 100 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่าน
มา  จํานวน 100.- บาท
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 279,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 279,000 บาท
   -ค่าดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 257,000.00 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา จํานวน 30,000
.- บาท ตามจํานวนทีได้รับ   
   -ค่าดอกเบียเงินฝาก ก.ส.ท.  จํานวน 22,000.00 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา จํานวน 9,000
.- บาท   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 157,500 บาท
เงินทีมีผู้อุทิศให้ จํานวน 500 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้ในปีงบประมาณแรก
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่าน
มา จํานวน 35,000.- บาท  ตามจํานวนโครงการในปัจจุบัน
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 107,000 บาท
   -เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 45,000.00 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา จํานวน 23,900
.- บาท   
   -รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 62,000.00 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา จํานวน 61,000
.- บาท   

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,482,900 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 315,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่าน
มา จํานวน 115,000.- บาท ตามจํานวนทีได้รับจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,000,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่าน
มา จํานวน 1,272,300.- บาท ตามจํานวนทีได้
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,046,400 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่าน
มา จํานวน 53,600.- บาท ตามจํานวนทีได้รับจัดสรร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 25,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่าน
มา จํานวน 1,000.- บาท ตามจํานวนทีได้รับจัดสรร
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,050,000 บาท
คําชีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่าน
มา จํานวน 750,000.-บาท ตามจํานวนทีได้รับจัดสรร
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 23,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่าน
มา จํานวน 2,000.- บาท ตามจํานวนทีได้รับจัดสรร
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่าน
มา จํานวน 5000.- บาท ตามจํานวนทีได้รับจัดสรร
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เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จํานวน 500 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้ในปีงบประมาณแรก
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 3,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่าน
มา จํานวน 2,200.- บาท ตามจํานวนทีได้รับจัดสรร

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 16,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 16,000,000 บาท

คําชีแจง  ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่าน
มา จํานวน 1,000,000.- บาท  ตามทีรัฐบาลได้มีการจัดสรรให้
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 0 231,840 695,520 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 0 40,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 40,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 0 66,240 198,720 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 0 419,520 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 797,600 2,624,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 714,916 1,968,020 14.85 % 2,260,260

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 27,322 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 53,322 144,000 0 % 144,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 131,920 407,400 2.59 % 417,960

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 13,380 40,140 -14.65 % 34,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 940,860 2,643,560 2,940,480

รวมงบบุคลากร 0 0 1,738,460 5,268,200 5,565,120

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลยอด
อําเภอสองแคว    จังหวัดน่าน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 3,000 20,000 1,782 % 376,400

ค่าเบียประชุม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 0 3,000 82,000 204,000 0 % 204,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 3,000 85,000 254,000 610,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 134,100 270,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 206,450 360,000 -61.11 % 140,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การจัดงานวันท้องถินไทย ปี 2561 0 0 0 15,000 -100 % 0

การจัดงานวันท้องถินไทย ปี 2562 0 0 0 0 100 % 5,000

การพัฒนาและอํานวยการสถานทีกลาง
สําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซือจัด
จ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้อง
ถิน อําเภอสองแคว 

0 0 46,694 0 0 % 0

การเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 0 0 0 330,000 51.52 % 500,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 15,292 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร 0 0 0 150,000 100 % 300,000

จัดทําแผนชุมชนตําบลยอด 0 0 0 5,000 0 % 5,000

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี 0 0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

จัดทําสือประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบล
ยอด 0 0 0 30,000 -100 % 0

จ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล 0 0 0 0 100 % 84,000

จ้างเหมาบริการและอํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนทีมาติดต่อราชการ 0 0 84,000 84,000 0 % 84,000

ชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทด
แทนกรณีรถของ อปท.ก่อให้เกิดความ
เสียหาย

0 0 0 10,000 -100 % 0

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิน เพือจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินสีปี

0 0 0 30,000 0 % 30,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจราจร (ตัด
หญ้า 2 ข้างทาง) 0 0 0 60,000 0 % 60,000

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตําบลยอด 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 486,536 1,419,000 1,368,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 80,000 0 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 25,000 -20 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 31,000 60,000 0 % 60,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 103,400 150,000 0 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 134,400 355,000 370,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 60,928.2 168,000 19.05 % 200,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 830.86 30,000 0 % 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 3,903 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 42,800 148,000 -1.35 % 146,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 108,462.06 356,000 386,000

รวมงบดําเนินงาน 0 3,000 814,398.06 2,384,000 2,734,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 0 0 0 0 100 % 1,400

โต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 4,200

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า 0 0 0 0 100 % 9,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 16,000

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 0 16,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์ 0 0 0 0 100 % 17,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 0 0 0 100 % 10,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 16,000 60,600

รวมงบลงทุน 0 0 0 16,000 60,600

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมิน
ผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0 20,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 50,000 -100 % 0

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลชน
แดน 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000 50,000

รวมงานบริหารทัวไป 0 3,000 2,552,858.06 7,738,200 8,430,120

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 232,040 1,374,000 -17.15 % 1,138,360

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 14,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 62,723 259,200 3.98 % 269,520

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 11,377 48,000 -11.88 % 42,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 320,140 1,723,200 1,492,180

รวมงบบุคลากร 0 0 320,140 1,723,200 1,492,180

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 117,200

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 14,000 105,600 26.89 % 134,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 3,850 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 17,850 125,600 271,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 5,544 80,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 9,768 50,000 100 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 500 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,812 160,000 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 834 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 834 110,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 34,496 395,600 501,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 0 0 0 0 100 % 1,400

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน 0 0 0 0 100 % 20,800

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 0 0 0 0 100 % 11,000

โต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 4,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 16,000 0 % 16,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 16,000 55,900

รวมงบลงทุน 0 0 0 16,000 55,900

รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 354,636 2,134,800 2,049,280

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 3,000 2,907,494.06 9,873,000 10,479,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 29,335 516,400 4.84 % 541,400

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 18,000 0 % 18,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 108,000 0 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 29,335 654,400 679,400

รวมงบบุคลากร 0 0 29,335 654,400 679,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 5,000 1,120 % 61,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 4,600 69,600 0 % 69,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 1,350 3,000 0 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,950 82,600 138,600

วันทีพิมพ์ : 5/10/2561  11:16:22 หน้า : 7/23



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 173,100 446,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 220,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การจัดกิจกรรมเนืองในวัน อปพร. 0 0 0 5,000 0 % 5,000

การป้องกันและแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ ในเขตเทศบาลตําบล
ยอด

0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 2,134 30,000 66.67 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้
กับสมาชิก อปพร. ทีปฏิบัติงานตามคํา
สังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 20,000 -50 % 10,000

ตังจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาล
สําคัญต่างๆ 0 0 10,850 30,000 -100 % 0

ฝึกซ้อมแผนป้องกันตามแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเทศบาลตําบลยอด 0 0 0 30,000 -100 % 0

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนด้านจราจร 0 0 0 0 100 % 20,000

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลขึนปีใหม่ 0 0 0 0 100 % 15,000

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 186,084 661,000 385,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 3,630 25,000 0 % 25,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 47,280 50,000 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 50,910 95,000 95,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมงบดําเนินงาน 0 0 242,944 838,600 618,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 21,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 21,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 21,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 272,279 1,493,000 1,319,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพืนทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน และป่าสงวนแห่งชาติตาม
ภารกิจถ่ายโอน

0 0 0 50,000 0 % 50,000

ฝึกอบรมเรืองอัคคีภัยและการใช้แก๊สหุง
ต้ม 0 0 0 0 100 % 20,000

ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการป้องกัน
ไฟป่าแก่อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 110,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 110,000 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 30,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000 30,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 140,000 110,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 272,279 1,633,000 1,429,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 521,310 1,570,740 27.28 % 1,999,180

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 369,030 802,160 3.03 % 826,440

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 77,794 132,400 -0.3 % 132,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 968,134 2,505,300 2,957,620

รวมงบบุคลากร 0 0 968,134 2,505,300 2,957,620

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 249,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 4,400 13.64 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 12,000 108,000 0 % 108,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 3,600 1,011.11 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 12,000 116,000 402,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 5,800 167,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 132,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การจัดงานวันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถี
ชนเผ่า 0 0 299,968 300,000 0 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 6,214 100,000 20 % 120,000

จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กเป็นผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาล

0 0 84,000 25,000 236 % 84,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 45,000 33.33 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 395,982 637,000 696,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 14,200 60,000 -50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 14,200 120,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 422,182 873,000 1,188,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ 0 0 0 129,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0 0 0 773,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 902,600 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 902,600 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาปัว 0 0 0 0 100 % 80,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 80,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 80,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 0 1,390,316 4,280,900 4,225,620

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

กีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตพืนที
เทศบาลตําบลยอด 0 0 20,000 20,000 0 % 20,000

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีเด็กและ
เยาวชนในพืนทีเทศบาลตําบลยอด 0 0 0 35,000 0 % 35,000

วันเด็กแห่งชาติ 0 0 60,000 0 0 % 0

วันแม่แห่งชาติ(สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด) 0 0 0 14,000 -100 % 0

ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาย
ใยชุมชน 0 0 0 15,000 0 % 15,000

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา 0 0 451,900 708,200 18.95 % 842,380

รวมค่าใช้สอย 0 0 531,900 792,200 912,380

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 304,987.82 630,900 3.5 % 653,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 304,987.82 630,900 653,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 836,887.82 1,423,100 1,565,380
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 410,000 832,000 -100 % 0

สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนบ้านปางส้าน 0 0 0 0 100 % 80,000

สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 0 0 0 0 100 % 84,000

สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนบ้านผาหลัก 0 0 0 0 100 % 284,000

สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนบ้านสะเกิน 0 0 0 0 100 % 392,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 410,000 832,000 840,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 410,000 832,000 840,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 1,246,887.82 2,255,100 2,405,380

รวมแผนงานการศึกษา 0 0 2,637,203.82 6,536,000 6,631,000

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 120,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 0 0 0 0 100 % 120,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 120,000 120,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 120,000 120,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 0 120,000 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 1,500 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 2,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
ตําบลยอด 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 31,500 32,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 115,000 0.87 % 116,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 115,000 116,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 146,500 148,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 0 146,500 148,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 0 266,500 268,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

จัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางประชา
รัฐ 0 0 0 20,000 450 % 110,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000 110,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างบ่อขยะ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 50,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 50,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 0 0 20,000 160,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 20,000 160,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 70,000 -42.86 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การพัฒนาระบบความมันคงทางอาหาร
ตําบลยอด 0 0 0 24,000 -100 % 0

กิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอา
ชนะยาเสพติดของเทศบาลตําบลยอด 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

ปิดทองหลังพระฯ 0 0 84,000 94,000 -100 % 0

ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
ความรู้วิชาการและพัฒนาเศรษฐกิจพอ
เพียงตําบลยอด

0 0 84,000 84,000 11.9 % 94,000

ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลยอด 0 0 0 0 100 % 100,000

ส่งเสริมอาชีพคนพิการตําบลยอด 0 0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลยอด 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 168,000 412,000 274,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 168,000 412,000 274,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 168,000 412,000 274,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 168,000 412,000 274,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้าน
ยาเสพติดตําบลยอด 0 0 0 40,000 -50 % 20,000

กีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดน่าน 0 0 0 3,500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 43,500 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 43,500 20,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 43,500 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เข้าค่ายพุทธบุตรเด็กและเยาวชนใน
พืนทีตําบลยอด 0 0 0 35,000 -14.29 % 30,000

จัดงานวันปีใหม่เมียน(วันตรุษจีน) 0 0 15,000 10,000 0 % 10,000

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
พนักงานเทศบาล ผู้บริหารท้องถิน และ
สมาชิกสภาท้องถิน

0 0 0 10,000 0 % 10,000

สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุประจําหมู่
บานในเขตพืนทีตําบลยอด 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,000 85,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 15,000 85,000 80,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 45,000 45,000 -100 % 0

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี อําเภอสองแคว 
จังหวัดน่าน 0 0 0 0 100 % 20,000

จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 
จังหวัดน่าน 0 0 0 0 100 % 25,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 50,000 50,000 -100 % 0

การดําเนินกิจกรรมของสภาวัฒนธรรม
ตําบลยอด 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 95,000 95,000 75,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 95,000 95,000 75,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 110,000 180,000 155,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การจ้างเหมาบริการพนักงานส่งเสริม
การท่องเทียว 0 0 0 0 100 % 84,000

ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเทียวและ
สาธารณสุขตําบลยอด 0 0 95,016 94,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 95,016 94,000 84,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 95,016 94,000 84,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0 0 95,016 94,000 84,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 205,016 317,500 259,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 164,560 1,296,700 -18.82 % 1,052,700

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 76,520 240,300 4.37 % 250,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 16,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 257,080 1,627,000 1,393,500

รวมงบบุคลากร 0 0 257,080 1,627,000 1,393,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 76,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 24,000 144,000 -25 % 108,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 24,000 154,000 194,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 85,000 120,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 7,740 40,000 0 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝายต้นนําลําธาร 0 0 0 5,000 300 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 3,950 148,000 102.7 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 96,690 313,000 460,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 25,000 0 % 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 45,000 11.11 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 7,090 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 7,090 110,000 115,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 127,780 577,000 769,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

ล้อวัดระยะทาง 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 10,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 384,860 2,214,000 2,162,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6,7,8 บ้านสะ
เกิน หมู่ 1 0 0 0 404,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยท้ายหมู่บ้าน  
บ้านสะเกิน  หมู่ 1 0 0 0 0 100 % 184,000

ก่อสร้างถนน คสล. แบบคู่ขนาน บ้านผา
หลัก  หมู่ 3 0 0 0 0 100 % 491,000

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน
นําเกาะ  หมู่ 6 0 0 0 0 100 % 498,000

ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยยอด บ้าน
ยอด  หมู่ 2 0 0 0 0 100 % 490,000

ก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่บ้านปางส้าน
-ป่าสุสาน บ้านปางส้าน หมู่ 4 0 0 0 0 100 % 623,000

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ผาหลัก หมู่ 3 0 0 0 625,000 -100 % 0

ก่อสร้างท่อลอดเหลียมเข้าสู่ทีทํากินสาย
ห้วยแก้ว-ห้วยเหาะ บ้านผาสิงห์ หมู่ 5 0 0 0 567,000 -100 % 0

ก่อสร้างพนังกันตลิงพังฝายนํายอด บ้าน
ผาหลัก หมู่ 3 0 0 0 50,000 -100 % 0

ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ภายในหมู่
บ้าน  บ้านปางส้าน  หมู่ 4 0 0 0 0 100 % 150,000

ก่อสร้างโรงนําดืมเพือบริโภค บ้านนํา
เกาะ หมู่ 6 0 0 0 462,000 -100 % 0

ก่อสร้างโรงผลิตนําดืมบ้านยอด หมู่ 2 0 0 0 555,000 -100 % 0

ก่อสร้างลําเหมือง คสล. สายกลาง บ้าน
สะเกิน หมู่ 1 0 0 0 277,000 -100 % 0

ก่อสร้างหอประชุมประจําหมู่บ้าน บ้าน
ปางส้าน หมู่ 4 0 0 0 690,000 -100 % 0

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ ศูนย์
เรียนรู้ประจําหมู่บ้าน 0 0 464,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

การขยายเขตไฟฟ้าแรงตําในเขตพืนที
ตําบลยอด 0 0 99,125.25 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนํา
เกาะ-ห้วยผีป่า บ้านนําเกาะ หมู่ 6 0 0 0 140,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตป่าสุสาน
บ้านยอด หมู่ 2 0 0 0 112,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลยอด หมู่ 3 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสะเกิน หมู่ 1 0 0 0 79,000 -100 % 0

ติดตังไฟกิงสาธารณะในเขตพืนทีตําบล
ยอด 0 0 15,014.91 0 0 % 0

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายทางเข้า
ป่าสุสานบ้านยอด หมู่ 2 0 0 0 250,000 -100 % 0

ปรับปรุงซ่อมแซมประปาเพือการเกษตร 
สายห้วยหนองแก้ว-ห้วยฮ้อม บ้านสะ
เกิน  หมู่ 1

0 0 0 0 100 % 228,500

ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่ทีทํากินภายใน
หมู่บ้าน  บ้านผาสิงห์  หมู่ 5 0 0 0 0 100 % 490,000

ปรับปรุงพนังกันนําลําเหมืองส่งนําเข้า
นาทุ่งนําเกาะ บ้านผาหลัก หมู่ 3 0 0 0 20,000 -100 % 0

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สะเกิน 0 0 359,000 0 0 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 937,140.16 4,331,000 3,204,500

รวมงบลงทุน 0 0 937,140.16 4,331,000 3,204,500

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 0 937,140.16 4,331,000 3,204,500

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1,322,000.16 6,545,000 5,367,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000 5,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 5,000 5,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 5,000 5,000

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนํา 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงานกิจการประปา 0 0 0 20,000 20,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 20,000 20,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 38,056 110,000 0 % 110,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 857,000 2,741,000 42.28 % 3,900,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 365,600 1,249,000 4.08 % 1,300,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 11,500 60,000 0 % 60,000

สํารองจ่าย 0 0 0 324,000 23.46 % 400,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 30,000 117,000 -100 % 0

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที 0 0 0 0 100 % 60,000

ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นัก
ศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 0 100 % 20,000

ส่งสมทบ ส.ท.ท. 0 0 0 0 100 % 26,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 0 276,000 271,000 11.29 % 301,600

รวมงบกลาง 0 0 1,578,156 4,882,000 6,187,600

รวมงบกลาง 0 0 1,578,156 4,882,000 6,187,600

รวมงบกลาง 0 0 1,578,156 4,882,000 6,187,600

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 1,578,156 4,882,000 6,187,600

รวมทุกแผนงาน 0 3,000 9,090,149.04 30,510,000 31,080,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลยอด
อําเภอ สองแคว   จังหวัดน่าน

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 31,080,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,430,120 บาท
งบบุคลากร รวม 5,565,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 27,600.-  บาท  รวม 12 เดือน  เป็นเงิน 331,200.- บาท และรอง
นายกเทศมนตรี เดือนละ 15,180.- บาท รวม  2  อัตรา เดือน
ละ  30,360.-  บาท  รวม  12  เดือน  เป็นเงิน  364,320.-  บาท  ตัง
ตามเกณฑ์รายได้ของเทศบาลรายได้จริงของปีงบประมาณทีแล้วมา (ทังนี
ไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557) (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่ นายกเทศมนตรี อัตรา
เดือนละ 4,000.- บาท  รวม 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.- บาท และรอง
นายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ  3,000.- บาท  รวม 2 อัตรา  เดือน
ละ  6,000.- บาท  รวม  12  เดือน  เป็นเงิน 72,000.- บาท ตังตาม
เกณฑ์รายได้ของเทศบาล รายได้จริงของปีงบประมาณทีแล้วมา (ทังนีไม่
รวมเงินกู้  เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557) (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 4,000.- บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.- บาท และรองนายก
เทศมนตรี อัตราเดือนละ 3,000 บาท รวม 2 อัตรา  เดือน
ละ  6,000.- บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท ตังตามเกณฑ์
รายได้ของเทศบาล รายได้จริงของปีงบประมาณทีแล้วมา (ทังนีไม่รวมเงิน
กู้  เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554 (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557) (สํานักปลัด)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 9,660.- บาท จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน  เป็น
เงิน 115,920.- บาท และทีปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 6,900.- บาท  จํานวน 1 อัตรา  รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 82,800.- บาท ตังตามเกณฑ์รายได้ของเทศบาล รายได้จริงของปีงบ
ประมาณทีแล้วมา (ทังนีไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน  เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2557)  (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือน
ละ  15,180.-  บาท  รวม  12  เดือน เป็นเงิน 182,160.- บาท ค่าตอบ
แทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือน
ละ 12,420.-บาท  รวม  12  เดือน เป็นเงิน 149,040.- บาท ค่าตอบ
แทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือน
ละ 9,660.- บาท จํานวน  10 อัตรา  รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 1,159,200.- บาท ตังตามเกณฑ์รายได้ของเทศบาล รายได้จริงของปี
งบประมาณทีแล้วมา (ทังนีไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรีรองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2557) (สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,940,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,260,260 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล รวม 12 เดือน
 - ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน ระดับกลาง)
 - ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทัวไป ระดับต้น)
 - ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  (นักบริหารงานทัวไป ระดับต้น)
 - ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
 - ตําแหน่ง นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ  
 - ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
 - เงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลกรณีได้รับการปรับเงิน
เดือนเพิม จํานวน 79,860.- บาท  (สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัด
เทศบาล รวม 12  เดือนๆ ละ  7,000.- บาท เป็น
เงิน  84,000.- บาท (สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 144,000 บาท
-เงินประจําตําแหน่ง   ตังไว้ 84,000.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งปลัดเทศบาล รวม 12  เดือนๆ ละ  7,000.- บาท เป็น
เงิน  84,000.- บาท 
-เงินประจําตําแหน่ง   ตังไว้ 42,000.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล รวม 12  เดือนๆ ละ  3,500
.- บาท เป็นเงิน  42,000.- บาท 
-เงินประจําตําแหน่ง   ตังไว้ 18,000.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ รวม 12  เดือนๆ ละ  1,500.- บาท เป็น
เงิน  18,000.- บาท (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 417,960 บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง   ตังไว้  309,960.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานจ้าง   ตามภารกิจ 
 - ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1  อัตรา ๆ ละ  13,400
.- บาท  รวม 12  เดือน  รวมเป็นเงิน  160,800.-  บาท  
 - ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1  อัตรา ๆ ละ 11,430
.- บาท  รวม 12  เดือน รวมเป็นเงิน  137,160.- บาท  
 - เงินปรับปรุงค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ กรณีได้รับการปรับ
ค่าจ้างเพิม จํานวน  12,000.- บาท (สํานักปลัด)
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตังไว้ 108,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงาน
จ้างทัวไป  
 - ตําแหน่ง  นักการภารโรง  รวม 1  อัตรา ๆ ละ 9,000
.-บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน  108,000.-  บาท  (สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 34,260 บาท
- เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง    ตังไว้  22,260.- บาท  เพือจ่ายเป็น
เงินเพิม   ค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
  อัตรา ได้แก่
 - ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  1  อัตรา ๆ ละ 1,855
.-  บาท/เดือน รวม 12  เดือน เป็นเงิน  22,260.- บาท  (สํานักปลัด)
- เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ตังไว้  12,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นเงิน
เพิมค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1  อัตรา ได้แก่
 - ตําแหน่ง นักการภารโรง  1  อัตรา ๆ ละ 1,000.-  บาท/เดือน รวม 12
  เดือน เป็นเงิน  12,000.- บาท  (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 2,734,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 610,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 376,400 บาท
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน    ตังไว้  20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการคัดเลือก  คณะกรรมการเปิดซอง และคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง) 
 (สํานักปลัด)
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน    ตังไว้  356,400.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
สําหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัว
ไป  เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557) (สํานักปลัด)

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการ  ค่าเบียเลียงประชุมคณะ
กรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตัง(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภา) (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการ  (สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 204,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของ
เทศบาล  (สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากเทศบาล  (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,368,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายให้ได้มาซึงบริการ เช่น  ค่าเย็บหนังสือ,ค่าเข้าเล่มงบประมาณราย
จ่ายประจําปี  แผนพัฒนาเทศบาล , ค่าจัดทําวารสาร, ค่าซักฟอก , ค่าตัก
สิงปฏิกูล ,ค่าระวางบรรทุก ,ค่าเช่าทรัพย์สิน ,ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ,ค่า
ธรรมเนียม,ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ,ค่าบริการรับใช้ ,ค่าประกันภัยรถ
ยนต์ราชการของ อปท.  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว2633 ลงวันที 14 สิงหาคม 2552) ,ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตาม คําพิพากษา ,ค่าจ้างเหมาบริการ ,ค่าติดตังไฟฟ้า ,ค่าติดตัง
ประปา ,ค่าติดตังโทรศัพท์ หรือค่าบริการอืนทีจําเป็น ฯลฯ   (สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 140,000 บาท
- รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ    ตังไว้  10,000.- บาท เพือจ่าย
เป็น ค่ารับรองผู้มาศึกษาดูงานจากส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินอืน เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักปลัด)
- รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ   ตังไว้  20,000.- บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าเลียงรับรอง และค่าบริการ ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิน หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตาม
กฎหมาย หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  (สํานักปลัด)
- รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ   ตังไว้  10,000.- บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จฯ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที  ค่าจัด
ซือธงประดับต่าง ๆ ฯลฯ ทัวไป  (สํานักปลัด)
- รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ   ตังไว้  100,000.- บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและค่าเครืองดืม  ค่าจัดสถานที  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึก
อบรม  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศของ
พนักงาน  พนักงานครูเทศบาล  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ฯลฯ  เช่น เพือจ่ายเป็นค่า
รับรอง , ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
ต่างๆ ของเทศบาล  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคม  ฯลฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557) เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 290 ลําดับที 1 (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การจัดงานวันท้องถินไทย ปี 2562 จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ “การจัดงานวันท้องถินไทย ปี 2562”  (
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที
กระทรวงมหาดไทยเสนอกําหนดให้วันที 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วัน
ท้องถินไทย”)  (สํานักปลัด)
การเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ การเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน   เช่น แบบพิมพ์ในการเลือกตังทัวไป วัสดุ อุปกรณ์ทีใช้ในการเลือก
ตัง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตัง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้า
หน้าทีในการเลือกตัง ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว3675  ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561) เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3  หน้า 13 ลําดับ
ที 1 (สํานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร เช่นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ  (สํานักปลัด)
จัดทําแผนชุมชนตําบลยอด จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนชุมชนตําบลยอด  (เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว856 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2553) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 291  ลําดับที 5  (สํานักปลัด)
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จ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานบันทึก
ข้อมูล เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากร จํานวน 1 อัตรา (เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120  ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559)  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 13  ลําดับที 2 (สํานัก
ปลัด)
จ้างเหมาบริการและอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทีมาติดต่อราชการ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจ้างเหมาบริการและอํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนทีมาติดต่อราชการ  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บุคลากร จํานวน 1 อัตรา(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559)  เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 286  ลําดับที 14 (สํานักปลัด)
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิน เพือจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินสีปี

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิน เพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี , แผนการดําเนิน
งาน , รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน เช่น การจัด
ประชุมประชาคม  ประชุมคณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิม
เติมถึงปัจจุบัน)  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 291  ลําดับที 4 (สํานักปลัด)
ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจราจร (ตัดหญ้า 2 ข้างทาง) จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจราจร (ตัด
หญ้า 2 ข้างทาง) (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 261-263  ลําดับที 1,2,1  (สํานักปลัด)
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตําบลยอด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตําบลยอด ดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ “รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน” เพือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย
วรางกูร  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561) เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 263  ลําดับที 2  (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ,ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทีดินและสิงก่อสร้าง ,ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน (การ
ซ่อมปกติและการซ่อมกลาง) เช่น รถยนต์บรรทุกส่วนกลาง  รถ
จักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตาม
หนังสือ ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561) (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  (วัสดุคงทนและวัสดุสิน
เปลือง)  เช่น เครืองคิดเลข  เครืองเจาะกระดาษ  กรรไกร  ตรา
ยาง  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248  ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559)  (สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุคงทนและวัสดุสิน
เปลือง)  เช่น หม้อ  กระทะ  ตะหลิว  แปรง  ไม้กวาด  ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ (เป็น
ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)  (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง (วัสดุคง
ทน วัสดุสินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่)  เช่น แม่
แรง  ยางรถยนต์  นํามันเบรก  สายไมล์  เพลา  ฟิลม์กรอง
แสง  แบตเตอรี  ฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559)  (สํานักปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (วัสดุสินเปลือง) สําหรับรถยนต์
ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์  เครืองตัดหญ้า  และวัสดุอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
การปฏิบัติราชการของเทศบาล  เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามัน
เครืองต่าง ๆ นํามันจารบี  ฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559)   (สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (วัสดุ
คงทนและวัสดุสินเปลือง) เช่น แผ่นป้ายประกาศ กระดาษเขียน
โปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียง ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559)  (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง และวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่)  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรอง
แสง  เม้าส์  ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559)  (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 386,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําอาคารสํานักงานเทศบาลหรือสถานทีใน
ความดูแลของเทศบาล  (สํานักปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ประจําสํานักงานเทศบาล (สํานักปลัด)
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ทีใช้ในราชการของเทศบาล (สํานักปลัด)
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 146,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการเช่าสัญญาณโทรศัพท์ สําหรับใช้อินเตอร์เน็ตแบบ
เหมาจ่ายรายเดือน   (สํานักปลัด) 
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งบลงทุน รวม 60,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 1,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน ระดับ 3-6  จํานวน  1  ตัว (ตังตามราคา
ท้องถิน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว1134           ลงวันที 9 มิถุนายน 2558)   เป็นไป
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 297 ลําดับที 2 (สํานักปลัด)
โต๊ะทํางาน จํานวน 4,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ โต๊ะทํางาน (ไม้) ระดับ 3-6  จํานวน  1  หลัง (ตัง
ตามราคาท้องถิน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558)   เป็นไป
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 297 ลําดับที 1 (สํานักปลัด)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน  1  เครือง (ตัง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561) (เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558)   เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 21 ลําดับที 6 (สํานัก
ปลัด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1  เครือง 
 คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561) (เป็น
ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558)   เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 298 ลําดับที 6 (สํานักปลัด)
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เครืองพิมพ์ จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเชอร์ หรือ
ชนิด LED สี  จํานวน  1  เครือง 
 คุณลักษณะพืนฐาน
 - เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Priter, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1}200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
 - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561) (เป็น
ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558)   เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 19 ลําดับที 2 (สํานัก
ปลัด)

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบ Network  จํานวน  1  เครือง 
 คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สาร
มารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
 (ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561) (เป็น
ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558)   เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3  หน้า 19 ลําดับที 1 (สํานัก
ปลัด)
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เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1
 เครือง 
 คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561) (เป็น
ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558)   เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 298 ลําดับที 7 (สํานักปลัด)

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลางเพือ
เป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจขอผู้รับริการ ตามมิติการประเมิน
ที ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด  (เป็นไปตามบันทึกข้อความ ที มท
 0808.4/301 ลงวันที 29 เมษายน 2548) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ
.ศ.2561-2564)  หน้า 283  ลําดับที 3  (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลชนแดน จํานวน 50,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานใน โครงการสถานที
กลาง (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน) อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 (เป็นไปตามหนังสืออําเภอสองแคว ที นน 0023.19/ว674 ลงวัน
ที 29 มิถุนายน 2561 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559)  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง
ที 2 หน้า 19 ลําดับที 1 (สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,049,280 บาท
งบบุคลากร รวม 1,492,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,492,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,138,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล รวม 12 เดือน
   - ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
   - ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   - ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
   - ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ)
   -  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  กรณีได้รับการปรับเงินเดือน
เพิมเป็นเงิน 35,160.-  บาท  (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 42,000.- บาท รวม 12 เดือน ๆ ละ 3,500.- บาท  (กอง
คลัง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 269,520 บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง   ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตังไว้  269,520
.- บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
 -  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  141,120
.- บาท รวม 12 เดือน ๆ ละ 
11,760.- บาท  
 -  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  117,960
.- บาท รวม 12 เดือน ๆ ละ 
9,830.- บาท  
- เงินปรับปรุงค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  กรณีได้รับการปรับ
ค่าจ้างเพิมจํานวน 10,440.-  บาท  (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,300 บาท
- เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง    เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวแก่
พนักงานจ้าง     ตามภารกิจ  ตังไว้  42,300.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าครอง
ชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
 -  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  18,300
.- บาท รวม 12 เดือน ๆ ละ 1,525.- บาท  
 -  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  24,000
.-  บาท รวม 12 เดือน ๆ ละ 2,000.- บาท  (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 501,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 271,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 117,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) (เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557) (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (กอง
คลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 134,000 บาท
เพือจ่ายค่าเช่าบ้านพักพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของ
เทศบาล  (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  และผู้มีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากเทศบาล (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่า
ถ่ายเอกสาร  สําเนาแบบพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจัดทําป้าย
โฆษณาและเผยแพร่ภาษี  ค่าธรรมเนียม  ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  (กอง
คลัง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร   เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน (การ
ซ่อมปกติและการซ่อมกลาง) เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สํานัก
งาน  ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561)  (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน (วัสดุคงทน และวัสดุสินเปลือง) เช่น เครือง
คิดเลข  เครืองเจาะกระดาษ  กรรไกร  ตรา
ยาง  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559) (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง และวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) เช่น แผนหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ (เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559)  (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 55,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 1,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน ระดับ 3-6  จํานวน  1  ตัว (ตังตามราคา
ท้องถิน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558)   เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 297  ลําดับที 2 (กองคลัง)
ตู้เก็บเอกสารบานเลือน จํานวน 20,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือนแบบ
กระจก 5 ฟุต จํานวน  4  ตัว   (ตังตามราคาท้องถิน เนืองจากเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558) เป็นไปตามนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 297  ลําดับที 4 (กองคลัง)
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็ก ขนาด 2 บาน (แบบ
ทึบ) จํานวน  2  ตัว (ตังตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561) (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558)   เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 297  ลําดับที 5 (กองคลัง)
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โต๊ะทํางาน จํานวน 4,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ โต๊ะทํางาน (ไม้) ระดับ 3-6  จํานวน  1  หลัง (ตัง
ตามราคาท้องถิน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558)   เป็นไป
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 297  ลําดับที 1 (กองคลัง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน* (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1  เครือง คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) หรือ SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560) (เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 298  ลําดับที 6 (กองคลัง)

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1
 เครือง 
 คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561) (เป็น
ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558)   เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 298  ลําดับที 7 (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,319,000 บาท
งบบุคลากร รวม 679,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 679,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 541,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล รวม 12 เดือน
 -ตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (นักบริหารงานทัว
ไป ระดับต้น)
 - ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน   
 - เงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลกรณีได้รับการปรับเงิน
เดือนเพิม จํานวน 20,460 บาท (สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความ
สงบ            (นักบริหารงานทัวไป ระดับ
ต้น) รวม 12 เดือนๆ ละ 1,500.- บาท เป็นเงิน 18,000.- บาท  (สํานัก
ปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป ตังไว้  108,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานจ้างทัวไป  รวม 12 เดือน
 - ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ รวม 12 เดือน ๆ ละ 9,000
.- บาท   รวม 108,000.- บาท  (สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างทัวไป  ตังไว้  12,000
.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างทัวไป 
 - ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ รวม 12 เดือน ๆ ละ 1,000
.- บาท  รวม 12,000.- บาท (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 618,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 138,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 61,000 บาท
     - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ตังไว้  5,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน มีคําสังใช้ อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร. หรือ
นอกทีตังศูนย์ อปพร. ไม่น้อยกว่า 8 ชัวโมง ให้เบิกเงินค่าตอบแทนได้ไม่
เกินคนละ 200.- บาท (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2552)  (สํานัก
ปลัด)
       -  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ตังไว้  56,000.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
สําหรับพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างทัวไป เป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําปี) (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557)           (สํานักปลัด)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการ  (สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 69,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของ
เทศบาล  (สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  และผู้มีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากเทศบาล ((สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 385,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 220,000 บาท
        - รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายให้
ได้มาซึงบริการ เช่น  ค่าเย็บหนังสือ,ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ,ค่า
ธรรมเนียม , ค่าจ้างเหมาบริการ , หรือค่าบริการอืนทีจําเป็น ฯลฯ  (สํานัก
ปลัด)
          - รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้   210,000.-  บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตังหน่วยกู้ชีพหรือโครงการให้บริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน  เช่น ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างรายโครงการ จํานวน 2
 ราย เป็นเงิน 180,000.- บาท (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
) และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนอาสาสมัคร อป
พร.ปฏิบัติงานกู้ชีพ ค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
เชือเพลิง  ค่าเวชภัณฑ์และยา  ฯลฯ เป็นเงิน  30,000.- บาท   เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 279  ลําดับที 13 (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การจัดกิจกรรมเนืองในวัน อปพร. จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน  การจัดกิจกรรมเนืองในวัน อป
พร. ประจําปี 2562       ศูนย์ อปพร. กลาง ได้กําหนดให้วัน
ที 22 มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน อปพร. (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของอปท. พ.ศ.2559) (สํานัก
ปลัด) 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ  (สํานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับสมาชิก อปพร. ทีปฏิบัติงานตามคํา
สังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน  การเดินทางไปฝึกอบรมหรือมีคําสังให้เดินทาง
ไปราชการให้กับสมาชิก อปพร. ทีปฏิบัติงานตามคําสังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินนัน หากสมาชิก อปพร.ได้รับคําสังจากผู้บริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาลให้
ไปปฏิบัติงานได้ไม่เกินสิทธิของข้าราชการส่วนท้องถินระดับ 1 หรือระดับ
ปฏิบัติงาน เว้นแต่ ผู้ทีเคยเป็นข้าราชการเบิกได้ในระดับสุดท้ายก่อนพ้น
จากราชการ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3795 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2552) (สํานักปลัด)
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ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนด้านจราจร จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ด้านจราจร (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 3 หน้า 17 ลําดับที 5 (สํานักปลัด)
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลขึนปีใหม่ จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลขึนปีใหม่ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 2 มิถุนายน 2561) เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง
ที 3 หน้า 15  ลําดับที 1  (สํานักปลัด)
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 2 มิถุนายน 2561)  เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง
ที 3 หน้า 15  ลําดับที 2  (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ,ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินอืน (การซ่อมปกติและการซ่อมกลาง) เช่น รถยนต์กู้ชีพ กู้
ภัย (OTOS) เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561)  (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (วัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) รถยนต์กู้ชีพ กู้
ภัย (OTOS)  เช่น ยางรถยนต์  นํามันเบรก  สายไมล์  เพลา  ฟิล์มกอง
แสง  แบตเตอรี  ไฟหน้า  ไฟเบรก ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559) (สํานักปลัด) 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (วัสดุสินเปลือง) สําหรับรถยนต์กู้
ชีพ กู้ภัย (OTOS) และวัสดุอืนทีจําเป็นทีใช้ในการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล  เช่น  นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครืองต่างๆ นํามันจาร
บี ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559)   (สํานักปลัด)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุคงทน และวัสดุสิน
เปลือง) เช่น เครืองวัดนําฝน  สําลี  ผ้าพันแผล  แอลกอฮอล์  เติม
ออกซิเจน  ถุงมือ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)  (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน  1  เครือง (ตังตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561) (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558)  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 20  ลําดับที 4 (สํานัก
ปลัด)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าบริการอืนทีจํา
เป็น ฯลฯ  (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพืนทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน และป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สําหรับการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันในพืนทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และป่าสงวนแห่งชาติตาม
ภารกิจถ่ายโอน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  (เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560) (สํานักปลัด)
ฝึกอบรมเรืองอัคคีภัยและการใช้แก๊สหุงต้ม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการฝึกอบรมเรืองอัคคีภัยและการใช้แก๊สหุง
ต้ม  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557) เป็น
ไปตามแผนพัฒนาสีปี       (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 3 หน้า 16  ลําดับที 3 (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการอาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า จํานวน 6 หมู่บ้าน ๆ ละ 5,000.- บาท (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 273  ลําดับที 1 (สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,225,620 บาท
งบบุคลากร รวม 2,957,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,957,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,999,180 บาท
     - เงินเดือนพนักงาน   ตังไว้  633,820.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล รวม 12 เดือน  
  -  ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
                - เงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลกรณีได้รับการ
ปรับเงินเดือนเพิม จํานวน 11,820.- บาท  (กองการศึกษา)
     - เงินเดือนพนักงาน   ตังไว้  1,281,360.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานครูเทศบาล รวม 12 เดือน  
  -  ตําแหน่ง  ครู (ค.ศ.1-2) 
                - เงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานครูเทศบาลกรณีได้รับ
การปรับเงินเดือนเพิม จํานวน 24,600.- บาท (เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21
 มิถุนายน 2561)  (กองการศึกษา)
      - เงินวิทยฐานะชํานาญการ   ตังไว้  84,000.- บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
วิทยฐานะชํานาญการแก่พนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งครู (ค.ศ.2
) รวม 12 เดือนๆ ละ 3,500.- บาท จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 84,000
.- บาท  (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561)  (กองการ
ศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 826,440 บาท
      - ค่าจ้างพนักงานจ้าง   ตังไว้  718,440.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน  5
  อัตรา รวม 12 เดือน  
              - เงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ กรณีได้
รับการปรับเงินเดือนเพิม จํานวน 27,720 บาท (เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21
 มิถุนายน 2561) (กองการศึกษา)
       - ค่าจ้างพนักงานจ้าง   ตังไว้  108,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  1  อัตรา รวม 12 เดือน  
                 - ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก รวม 1 อัตราๆ ละ 9,000
.- บาท/เดือน  รวม 12 เดือน เป็นเงิน 108,000.- บาท (เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1875
 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561) (กองการศึกษา)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท
  - เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ตังไว้  120,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5
 อัตรา ได้แก่
  -ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 5 อัตราๆ ละ 2,000.- บาท/เดือน รวม 12
 เดือน เป็นเงิน 120,000.- บาท  (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21
 มิถุนายน 2561)  (กองการศึกษา)
  - เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง   ตังไว้  12,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
  -ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  1 อัตราๆ ละ 1,000.- บาท/เดือน รวม 12
 เดือน เป็นเงิน 12,000.- บาท  (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21
 มิถุนายน 2561) (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 1,188,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 402,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 249,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานเทศบาล  พนักงาน
ครูเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป เป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557) (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ   (กองการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของ
เทศบาล ( (กองการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากเทศบาล (เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
1875   ลงวันที 21 มิถุนายน 2561 , ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541 และแก้ไขเพิมเติม) (กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 696,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 132,000 บาท
          - รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ    ตังไว้  20,000.-บาท   เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าเย็บปกหนังสือ , ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสารสือการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด , สําเนาแบบ
พิมพ์ต่าง ๆ , ค่าธรรมเนียม, ค่าจ้างเหมาบริการ , ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ , ค่าจัดส่งหนังสือวารสารต่างๆ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  (กองการ
ศึกษา)
      - รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   ตังไว้ 112,000.- บาท   เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ค่าสนับสนุนรถรับ–ส่งนักเรียนใน
พืนทีตําบลยอด  รายละเอียดดังนี  
-  บ้านปางส้าน ถึง โรงเรียนไตรเขตฯ             1  คัน   จํานวน  11,000
.- บาท
-  บ้านผาสิงห์ ถึง โรงเรียนไตรเขตฯ  1  คัน จํานวน  12,000.- บาท
-  บ้านผาหลัก ถึง โรงเรียนไตรเขตฯ  1  คัน จํานวน  19,000.- บาท
-  บ้านยอด ถึง โรงเรียนไตรเขตฯ   1  คัน จํานวน  10,000.- บาท
-  บ้านผาสิงห์ ถึง โรงเรียนบ้านผาหลัก           1  คัน จํานวน  10,000
.- บาท
-  บ้านยอด ถึง โรงเรียนบ้านผาหลัก  1  คัน จํานวน  13,000.- บาท
-  บ้านปางส้าน ถึง โรงเรียนบ้านผาหลัก  1  คัน จํานวน    8,000.- บาท
-  บ้านสะเกิน ถึง โรงเรียนไตรเขตฯ  1  คัน จํานวน  17,000.- บาท
-  บ้านนําเกาะ ถึง โรงเรียนบ้านผาหลัก  1  คัน จํานวน  12,000.- บาท
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน)  เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 218  ลําดับที 1 (กองการศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การจัดงานวันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดงานวันมะแข่นหอมรสดี  ชมวิถีชน
เผ่า ประจําปี พ.ศ. 2561 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและ
เครืองดืม  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการจัด
โครงการ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันของอปท. พ.ศ.2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)   หน้า 253  ลําดับที 3 (กองการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่า
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ   (กองการ
ศึกษา)
จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาล

จํานวน 84,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กเป็นผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล  ค่าจ้าง
เหมาบริการลูกจ้างรายโครงการ จํานวน 1 ราย  เป็น
เงิน 84,000.- บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559)  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 288  ลําดับที 1 (กองการศึกษา)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ , ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์ทีดินและสิงก่อสร้าง , ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืน (การซ่อมปกติและการซ่อมกลาง)  เช่น คอมพิวเตอร์ , ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลยอด ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561) (กองการ
ศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงาน (วัสดุคงทน และวัสดุสิน
เปลือง)  เช่น  เครืองคิดเลข  เครืองเจาะกระดาษ  กรรไกร  ตรา
ยาง  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา ฯลฯ สําหรับใช้ในกองการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัด (เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)  (กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  (วัสดุคงทน และวัสดุสิน
เปลือง) เช่น  แปรงฟันเด็ก , ยาสีฟันเด็ก  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก ผ้าปู
โต๊ะ  ถ้วย ชาม ช้อน แก้วนํา ฯลฯ  สําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กใน
สังกัด (เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559)  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 288  ลําดับที 3   (กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง และวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่)  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  เม้าส์  ฯลฯ (เป็นไป
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1248   ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559)  (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาปัว จํานวน 80,000 บาท
          อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาปัว  เพือจ่ายเป็นค่าย้ายแนว
ระบบจําหน่ายไฟฟ้าและเปลียนมิเตอร์ไฟฟ้า ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลตําบลยอด (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน       อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 8 ลําดับที 1 (กองการศึกษา)

วันทีพิมพ์ : 5/10/2561  11:17:05 หน้า : 21/39



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,405,380 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,565,380 บาท
ค่าใช้สอย รวม 912,380 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
กีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตพืนทีเทศบาลตําบลยอด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน  โครงการกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตพืนที
เทศบาลตําบลยอด  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครือง
ดืม  ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นในการจัด
โครงการ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันของอปท. พ.ศ.2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 219  ลําดับที 9 (กองการศึกษา)
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีเด็กและเยาวชนในพืนทีเทศบาลตําบลยอด จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน  โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีเด็กและ
เยาวชนในพืนทีเทศบาลตําบลยอด   เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นใน
การจัดโครงการ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันของอปท. พ.ศ.2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 220 ลําดับที 15 (กองการศึกษา)
ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายใยชุมชน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน  โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สายใยชุมชน  ประจําปี  พ.ศ. 2562 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นใน
การจัดโครงการ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันของอปท. พ.ศ.2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 219   ลําดับที 6  (กองการศึกษา)
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 842,380 บาท

  (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสะเกิน  ตังไว้  143,140.- บาท  รายละเอียดดังนี
1. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน   ตังไว้  88,200.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่าย สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะ
เกิน   อัตราคนละ 20.-บาท  จํานวน 245 วัน (เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561) เป็นไปตามเป็น
ไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 232  ลําดับที 1 (กอง
การศึกษา)
2. รายจ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา   ตังไว้  4,000
.- บาท         
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสะเกิน เช่น , ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ , ค่าเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ฯลฯ  (กองการ
ศึกษา)
3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ตังไว้  30,600.- บาทเพือจ่ายเป็น
จัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเกิน อัตราคนละ 1,700.- บาท/ปี โดยคํานึงถึง
สัดส่วนทีเหมาะสมกับบริบทของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
) (กองการศึกษา)
4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมภัย (อายุ 2-5
)  ตังไว้  20,340.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200
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.- บาท/ปี , ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ปี , ค่าเครือง
แบบนักเรียน อัตราคนละ 300.- บาท/ปี , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา
คนละ 430.- บาท/ปี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเกิน (เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
) (กองการศึกษา)
  (2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านยอด   ตังไว้ 120,950.- บาท  รายละเอียดดังนี  
1. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ตังไว้ 73,500.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่าย สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยอด อัตราคนละ 20.-บาท  จํานวน 245 วัน  (เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561) เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 232  ลําดับที 2  (กองการศึกษา)
2. รายจ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ตังไว้ 4,000.-บาท   เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านยอด เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ, ค่าเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ฯล (กองการศึกษา)
3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ตังไว้  26,500.- บาทเพือจ่ายเป็น
จัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอด อัตราคนละ 1,700.- บาท/ปี โดยคํานึงถึงสัด
ส่วนทีเหมาะสมกับบริบทของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
) (กองการศึกษา)
4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมภัย (อายุ 2-5
)  ตังไว้  16,950.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200
.- บาท/ปี , ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ปี , ค่าเครือง
แบบนักเรียน อัตราคนละ 300.- บาท/ปี , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา
คนละ 430.- บาท/ปี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอด (เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
) (กองการศึกษา)
  (3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านผาหลัก  ตังไว้  166,330.- บาท  รายละเอียดดังนี
1. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ตังไว้ 102,900.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่าย สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผา
หลัก อัตราคนละ 20.-บาท  จํานวน 245 วัน (เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561) เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 232  ลําดับที 3  (กองการศึกษา)
2. รายจ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตังไว้ 4,000.-บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านผาหลัก  เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ , ค่าเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ฯลฯ  (กองการศึกษา)
3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ตังไว้  35,700.- บาทเพือจ่ายเป็น
จัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหลัก อัตราคนละ 1,700.- บาท/ปี โดยคํานึงถึง
สัดส่วนทีเหมาะสมกับบริบทของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
) (กองการศึกษา)
4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมภัย (อายุ 2-5
)  ตังไว้  23,730.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200
.- บาท/ปี , ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ปี , ค่าเครือง
แบบนักเรียน อัตราคนละ 300.- บาท/ปี , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา
คนละ 430.- บาท/ปี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหลัก (เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
)  (กองการศึกษา)
  (4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนา
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เด็กเล็กบ้านปางส้าน  ตังไว้  150,870.- บาท
1.  ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน   ตังไว้  93,100.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่าย สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาง
ส้าน  อัตราคนละ 20.-บาท  จํานวน 245 วัน (เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561) เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 232  ลําดับที 4  (กองการศึกษา)
2. รายจ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ตังไว้ 4,000.- บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปางส้าน  เช่น  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ , ค่าเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ฯลฯ  (กองการ
ศึกษา)
3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ตังไว้  32,300.- บาทเพือจ่ายเป็น
จัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางส้าน อัตราคนละ 1,700.- บาท/ปี โดยคํานึงถึง
สัดส่วนทีเหมาะสมกับบริบทของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
) (กองการศึกษา)
4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมภัย (อายุ 2-5
)  ตังไว้  21,470.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200
.- บาท/ปี , ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ปี , ค่าเครือง
แบบนักเรียน อัตราคนละ 300.- บาท/ปี , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา
คนละ 430.- บาท/ปี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางส้าน (เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
) (กองการศึกษา)
  (5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านผาสิงห์  ตังไว้  135,410.-บาท  รายละเอียดดังนี
1. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ตังไว้  83,300.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่าย สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผา
สิงห์  อัตราคนละ 20.-บาท  จํานวน 245 วัน (เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561)  เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 232  ลําดับที 5  (กองการศึกษา)
 2. รายจ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ตังไว้ 4,000.-บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านผาสิงห์  เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ , ค่าเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ฯลฯ  (กองการศึกษา)
3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ตังไว้  28,900.- บาทเพือจ่ายเป็น
จัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์ อัตราคนละ 1,700.- บาท/ปี โดยคํานึงถึง
สัดส่วนทีเหมาะสมกับบริบทของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
) (กองการศึกษา)
4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมภัย (อายุ 2-5
)  ตังไว้  19,210.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200
.- บาท/ปี , ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ปี , ค่าเครือง
แบบนักเรียน อัตราคนละ 300.- บาท/ปี , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา
คนละ 430.- บาท/ปี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์ (เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
)  (กองการศึกษา)
  (6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนําเกาะ ตังไว้  125,680.-บาท  รายละเอียดดังนี
1. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน   ตังไว้  78,400.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่าย สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนํา
เกาะ  อัตรา คนละ 20.-บาท  จํานวน 245 วัน  (เป็นไปตามหนังสือ ด่วน
ทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561) เป็นไปตาม
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แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 232  ลําดับที 6  (กองการ
ศึกษา)
2. รายจ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ตังไว้ 2,000.-บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนําเกาะ  เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ , ค่าเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ฯลฯ (กองการศึกษา)
3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ตังไว้  27,200.- บาทเพือจ่ายเป็น
จัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนําเกาะ อัตราคนละ 1,700.- บาท/ปี โดยคํานึงถึง
สัดส่วนทีเหมาะสมกับบริบทของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
) (กองการศึกษา)
4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมภัย (อายุ 2-5
)  ตังไว้  18,080.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200
.- บาท/ปี , ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ปี , ค่าเครือง
แบบนักเรียน อัตราคนละ 300.- บาท/ปี , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา
คนละ 430.- บาท/ปี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนําเกาะ (เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
)  (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 653,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 653,000 บาท
      1) ค่าอาหารเสริม (นม)   ตังไว้  224,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับ การจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด จํานวน 6 ศูนย์ อัตราคนละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน  ดังนี  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเกิน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอด, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านผาหลัก,          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางส้าน, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านผาสิงห์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนําเกาะ (เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 233,234 ลําดับ
ที 11-16  (กองการศึกษา)
       2) ค่าอาหารเสริม (นม)  ตังไว้  429,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับการจัดซือ อาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานคณะกรรม การการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) 4 โรงเรียน  อัตราคน
ละ 7.82 บาท 260 วัน ดังนี  โรงเรียนบ้านสะเกิน, โรงเรียนบ้านผา
หลัก, โรงเรียนบ้านปางส้าน และโรงเรียนเล็กบ้านผาสิงห์ (เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
)  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 233  ลําดับที 7-
10   (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 840,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 840,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านปางส้าน จํานวน 80,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านปาง
ส้าน  อัตรา คนละ 20.-บาท จํานวน 200  วัน (เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559 ลงวัน
ที 24 พฤษภาคม 2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ
.2561-2564)   หน้า 235  ลําดับที 19 (กองการศึกษา)
สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านผาสิงห์ จํานวน 84,000 บาท
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          เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านผา
สิงห์  อัตราคนละ 20.-บาท จํานวน 200  วัน  (เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559 ลงวัน
ที 24 พฤษภาคม 2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 235  ลําดับที 20 (กองการศึกษา)
สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านผาหลัก จํานวน 284,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านผา
หลัก อัตรา คนละ 20.-บาท จํานวน 200 วัน  (เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559 ลงวัน
ที 24 พฤษภาคม 2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี   (พ.ศ
.2561-2564)   หน้า 235  ลําดับที 18   (กองการศึกษา)
สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านสะเกิน จํานวน 392,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านสะ
เกิน อัตราคนละ 20.-บาท จํานวน  200 วัน  (เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559 ลงวัน
ที 24 พฤษภาคม 2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)   หน้า 235  ลําดับที 17 (กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 120,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 120,000 บาท
          อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1-6 หมู่บ้าน
ละ 20,000.- บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่าง
น้อย 3 โครงการ เช่น โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดTo be number one (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี, โครงการควบคุม
โรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี, โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561 ,ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ลงวัน
ที 24 พฤษภาคม 2559)  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2  หน้า 6-17 ลําดับ
ที 1-3  (สํานักปลัด)  
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 148,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 148,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 32,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามจํานวนสุนัขและ
แมว ตัวละ 3 บาท ต่อครัง ของการสํารวจและขึนทะเบียน (ปี
ละ 6 บาท) (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 08140.5/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561)  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง
ที 2  หน้า 18  ลําดับที 1 (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อตําบลยอด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อตําบล
ยอด   (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)   หน้า 223  ลําดับที 6  (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 116,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 116,000 บาท
      - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตังไว้  100,000.- บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุคงทน และวัสดุสิน
เปลือง) เช่น เวชภัณฑ์, เคมีภัณฑ์, ทรายอะเบส, นํายาเคมีกําจัดยุงลายและ
แมลง และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทังอุปกรณ์อืน ฯลฯ (เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)   หน้า 222  ลําดับที 1,2  (สํานักปลัด)
       - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตังไว้  16,000.- บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30
 บาท โดยจัดสรรตามจํานวนประชากรสุนัข/แมว ทังทีมีเจ้าของ และไม่มี
เจ้าของจากการสํารวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีส่งหลักฐานการ
สํารวจให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน (เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 08140.5/ว2072  ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561)  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 2  หน้า 18 ลําดับที 2 (สํานักปลัด)
   

วันทีพิมพ์ : 5/10/2561  11:17:05 หน้า : 27/39



แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
จัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางประชารัฐ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางประชา
รัฐฯ เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ , การรณรงค์การกําจัดขยะมูลฝอย, ค่า
จ้างเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบ, ปิดบ่อขยะ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการจัดโครงการ  (เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน และประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวัน
ที 18 ตุลาคม 2560)  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)  เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 12  ลําดับ
ที 2 (สํานักปลัด) 

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างบ่อขยะ จํานวน 50,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อขยะ บ้านสะเกิน   หมู่ 1 ปริมาณงานก่อ
สร้างบ่อขยะ ขนาดกว้าง 10 x 10 เมตร  ลึก 1.50 เมตร  พร้อมก่อบ๊อก
คอนกรีตรอบบ่อสูง 0.80 เมตร  หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
ยอด แบบเลขที  1/2562  (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน)        เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 12  ลําดับที 1 (สํานัก
ปลัด) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 274,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 274,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 274,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
     - รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ ตังไว้  10,000.- บาท  เพือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดเวทีประชาคมท้องถิน เพือสนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการลงมติพิจารณาให้ความเห็นชอบเรือง
ต่าง ๆ การส่งเสริมให้ความรู้การปกครองในระบบประชาธิปไตย (เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน)       เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 290  ลําดับที 2            (สํานัก
ปลัด)    
       - รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ  ตังไว้  30,000
.- บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดงานวันสตรีสากลตําบล
ยอด (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน)  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี           (พ.ศ.2561-2564
)   หน้า 251  ลําดับที 1  (สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
กิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า จัดกิจกรรมการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ เพือให้ทุก
ภาคส่วน   มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก เกิดความจงรักภักดีและสร้าง
ความสมานฉันท์เพือความผาสุกของคนในชาติ เช่น การจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติในโอกาสสําคัญ ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของอปท. พ.ศ.2559) (สํานัก
ปลัด)
ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดของเทศบาลตําบลยอด จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดของเทศบาล
ตําบลยอด  เช่น การฝึกอบรมเครือข่ายแกนนําเยาวชนต้านยาเสพ
ติด, โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา,โครงการ
ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ,โครงการเยาวชนต้นแบบต้านยาเสพ
ติด, ค่าอาหารและเครืองดืม,  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)   หน้า 240  ลําดับที 3  (สํานักปลัด)
ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดความรู้วิชาการและพัฒนาเศรษฐกิจพอ
เพียงตําบลยอด

จํานวน 94,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
ความรู้วิชาการและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตําบลยอด  ค่าจ้าง
เหมาบริการลูกจ้างรายโครงการ จํานวน 1 ราย เป็น
เงิน 84,000.- บาท (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559) และค่าใช้จ่ายทีจํา
เป็นในโครงการฯ รวมทังอุปกรณ์ทีจําเป็นอืนๆ  เช่น การถ่ายทอดความรู้
ด้านการผสมพันธุ์สัตว์  การถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า
ของระดับตําบล เป็นต้น  เป็นเงิน 10,000.- บาท  เป็นไปตามแผนพัฒนา
สีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 196  ลําดับที 4  (สํานักปลัด)
ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยอด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลยอด  เช่น ส่งเสริมอาชีพคนพิการ  ผู้สูงอายุ ฯลฯ (เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน)  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง
ที 3 หน้า 14 ลําดับที 1  (สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติดตําบลยอด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยา
เสพติดตําบลยอด ประจําปี 2562 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเครืองดืม  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นในการจัด
โครงการ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันของอปท. พ.ศ.2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)   หน้า 229  ลําดับที 12 (กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 155,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
เข้าค่ายพุทธบุตรเด็กและเยาวชนในพืนทีตําบลยอด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรเด็กและเยาวชนใน
พืนทีตําบลยอด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการจัดโครงการ  (เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของอ
ปท. พ.ศ.2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)   หน้า 251  ลําดับที 5 (กองการศึกษา)
จัดงานวันปีใหม่เมียน(วันตรุษจีน) จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดงานวันปีใหม่เมียน(วันตรุษ
จีน) ประจําปี พ.ศ. 2562 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการจัด
โครงการ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันของอปท. พ.ศ.2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)   หน้า 250  ลําดับที 1  (กองการศึกษา)
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับพนักงานเทศบาล ผู้บริหารท้องถิน และ
สมาชิกสภาท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
พนักงานเทศบาล ผู้บริหารท้องถิน และสมาชิกสภาท้องถิน  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ทีจําเป็นในการจัดโครงการ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)   หน้า 251  ลําดับที 2  (กองการศึกษา)
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุประจําหมู่บานในเขตพืนทีตําบลยอด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุประจําหมู่บ้าน
ในเขตพืนทีตําบลยอด  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริม
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของอปท. พ.ศ.2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 253 ลําดับที 1 (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน จํานวน 20,000 บาท
          อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสองแคว เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนิน โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี อําเภอสองแคว จังหวัด
น่าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทีสําคัญ เช่น วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรม
นาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี  วันปิยมหาราช และงาน
รัฐพิธีต่างๆ ทีทางราชการกําหนด  เป็นต้น  (เป็นไปตามหนังสือทีว่าการ
อําเภอสองแคว ที นน 1318.1/ว361  ลงวันที 2 เมษายน 2561 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท.พ.ศ
. 2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)   หน้า 256  ลําดับที 11  (สํานักปลัด)
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จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดน่าน จํานวน 25,000 บาท
          อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสองแคว เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนิน โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัด
น่าน ประจําปี 2562 โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย สนับสนุนการประกวด
ร้องเพลง, การประกวดธิดาดอยและชนเผ่าต่างๆ, การประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือทีว่าการอําเภอสองแคว ที นน
 1318.1/ว361  ลงวันที 2 เมษายน 2561 และตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท.พ.ศ. 2559)    เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 256  ลําดับที 11  (สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนเอกชน
การดําเนินกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมตําบลยอด จํานวน 30,000 บาท
          อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลยอด เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมตําบลยอด (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท.พ.ศ. 2559)  เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 257  ลําดับที 12  (กองการศึกษา)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 84,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 84,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 84,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การจ้างเหมาบริการพนักงานส่งเสริมการท่องเทียว จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานส่งเสริมการ
ท่องเทียว จํานวน 1 ราย เป็นเงิน 84,000.- บาท (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559)  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 280  ลําดับที 6  (สํานักปลัด)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,162,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,393,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,393,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,052,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล รวม 12 เดือน 
 -  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)
 -  ตําแหน่ง  นายช่างโยธา ชํานาญงาน  
 -  ตําแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า ชํานาญงาน
 -  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  กรณีได้รับการปรับเงินเดือน
เพิมเป็นเงิน 21,360.- บาท  (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงาน
ช่าง ระดับต้น) รวม 12 เดือนๆ ละ 3,500.- บาท เป็น
เงิน  42,000.-บาท  (กองช่าง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 250,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  
 -  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 117,960
.- บาท รวม 12 เดือนๆ ละ 9,830.- บาท  
 -  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 122,040
.- บาท รวม 12 เดือนๆ ละ 10,170.- บาท  
 -  เงินปรับปรุงค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  กรณีได้รับการปรับ
ค่าจ้างเพิม  10,800.-  บาท  (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา รวม 12 เดือนๆ ละ 2,000.- บาท  เป็น
เงิน 48,000.- บาท  (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 769,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 194,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 76,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานเทศบาล  พนักงาน
จ้างตามภารกิจ เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557) (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารแก่พนักงานและลูกจ้างทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที
นอกเวลาราชการ (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ของเทศบาล  (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าเย็บหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าตัก
สิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่า
ธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก ประเภทงานถนน  ประปา  ลํา
เหมือง ฯลฯ  ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างรายโครงการ จํานวน 1 ราย ค่าติด
ตังไฟฟ้า  ค่าติดตังประปา  หรือค่าบริการอืนทีจําเป็น ฯลฯ (เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559)  (กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
          เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกอาณาจักร   เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ  (กอง
ช่าง)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการฝายต้นนําลําธาร จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝายต้นนํา
ลําธาร(Check  Dam)  ในโครงการพระราชดําริ  เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและค่าเครืองดืม  ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นในการจัดทําโครงการ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
เสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของอปท. พ.ศ.2559) เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 109  ลําดับที 1  (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซม ทีดินและสิงก่อสร้าง  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืน (การซ่อมปกติและการซ่อมกลาง) เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561) (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน (วัสดุคงทนและวัสดุสิน
เปลือง) เช่น เครืองคิดเลข  เครืองเจาะกระดาษ  กรรไกร  ตรา
ยาง  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559) (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (วัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) เช่น  ฟิวส์  เทปพันสาย
ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  สวิตซ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)  (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง (วัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง และ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน  คีม  ชะแลง  เลือย  สี  ทราย  กระเบือง  ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา  ท่อต่างๆ  ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)  (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล   ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์  แผ่นกรองแสง  เมาส์  ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)  (กองช่าง)  
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,204,500 บาท
งบลงทุน รวม 3,204,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,204,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยท้ายหมู่บ้าน  บ้านสะเกิน  หมู่ 1 จํานวน 184,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยท้ายหมู่บ้าน  บ้านสะ
เกิน  หมู่ 1 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล
. กว้าง 3 เมตร  ยาว 80 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลยอด แบบเลขที 4/2562 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 5  ลําดับ
ที 4      (กองช่าง)
ก่อสร้างถนน คสล. แบบคู่ขนาน บ้านผาหลัก  หมู่ 3 จํานวน 491,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. แบบคู่ขนานเข้าสู่ทีทํากินภายใน
หมู่บ้าน บ้านผาหลัก  หมู่ 3  แยกเป็น 
 จุดที 1 ปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล. แบบคู่ขนานกว้างข้างละ 0.70
 เมตร  ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ จํานวน 146,500
.- บาท  หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที  6/2562 
 จุดที 2 ปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล. แบบคู่ขนานกว้างข้างละ 0.70
 เมตร  ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ จํานวน 56,900
.- บาท  หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที  7/2562 
 จุดที 3 ปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล. แบบคู่ขนานกว้างข้างละ 0.70
 เมตร  ยาว 60 เมตร  หนา 0.15 เมตร งบประมาณ จํานวน 67,500
.- บาท  หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที  8/2562 
 จุดที 4 ปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล. แบบคู่ขนานกว้างข้างละ 0.70
 เมตร  ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ จํานวน 79,000
.- บาท  หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที  9/2562 
 จุดที 5 ปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล. แบบคู่ขนานกว้างข้างละ 0.70
 เมตร  ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ จํานวน 73,600
.- บาท  หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที  10/2562 
 จุดที 6 ปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล. แบบคู่ขนานกว้างข้างละ 0.70
 เมตร  ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ จํานวน 67,500
.- บาท  หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที  11/2562
 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 8  ลําดับที 3 (กองช่าง)
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ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนําเกาะ  หมู่ 6 จํานวน 498,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนํา
เกาะ  หมู่ 6 แยกเป็น
 จุดที 1 ปริมาณงานก่อสร้างถนนแบบคู่ขนานกว้างข้างละ 0.60
 เมตร  ยาว 49 เมตร  หนา 0.15 เมตร  งบประมาณ จํานวน 50,000
.- บาท หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที  20/2562 
 จุดที 2 ปริมาณงานก่อสร้างถนนแบบคู่ขนานกว้างข้างละ 0.60
 เมตร  ยาว 39 เมตร  หนา 0.15 เมตร  งบประมาณ จํานวน 40,000
.- บาท หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที  21/2562 
 จุดที 3 ปริมาณงานก่อสร้างถนนแบบคู่ขนานกว้างข้างละ 0.60
 เมตร  ยาว 70 เมตร  หนา 0.15 เมตร  งบประมาณ จํานวน 70,500
.- บาท หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที  22/2562 
 จุดที 4 ปริมาณงานก่อสร้างถนนแบบคู่ขนานกว้างข้างละ 0.60
 เมตร  ยาว 70 เมตร  หนา 0.15 เมตร  งบประมาณ จํานวน 70,500
.- บาท หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที  23/2562 
 จุดที 5 ปริมาณงานก่อสร้างถนนแบบคู่ขนานกว้างข้างละ 0.60
 เมตร  ยาว 45 เมตร  หนา 0.15 เมตร  งบประมาณ จํานวน 47,000
.- บาท หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที  24/2562 
 จุดที 6 ปริมาณงานก่อสร้างถนนแบบคู่ขนานกว้างข้างละ 0.80
 เมตร  ยาว 90 เมตร  หนา 0.15 เมตร  งบประมาณ จํานวน 117,000
.- บาท หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที  25/2562 
 จุดที 7 ปริมาณงานก่อสร้างถนนแบบคู่ขนานกว้างข้างละ 0.80
 เมตร  ยาว 80 เมตร  หนา 0.15 เมตร  งบประมาณ จํานวน 103,000
.- บาท หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที  26/2562
 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 14  ลําดับที 2 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยยอด บ้านยอด  หมู่ 2 จํานวน 490,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยยอด บ้าน
ยอด  หมู่ 2 ปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล
. กว้าง 4 เมตร  ยาว 170 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที 5/2562 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี         (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 5  ลําดับ
ที 1 (กองช่าง)
ก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่บ้านปางส้าน-ป่าสุสาน บ้านปางส้าน หมู่ 4 จํานวน 623,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่บ้านปางส้าน-ป่า
สุสาน บ้านปางส้าน  หมู่ 4 ปริมาณงานปรับปรุงถนนเข้าสู่ทีทํากิน
กว้าง  4 เมตร  ยาว 215 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมดินถมไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลข
ที  12/2562 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 10  ลําดับที 3 (กองช่าง)
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ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านปางส้าน  หมู่ 4 จํานวน 150,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปาง
ส้าน  หมู่ 4 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายนําพร้อมฝาปิดตะแกรง
เหล็ก ขนาดด้านใน
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 23.50 เมตร พร้อมบ่อ
พัก จํานวน  2 จุด  เทพืนคอนกรีตถนนเดิมไม่น้อยกว่า 16 ตาราง
เมตร หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลข
ที 2/2562 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล         พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 10  ลําดับที 4 (กองช่าง)
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาเพือการเกษตร สายห้วยหนองแก้ว-ห้วยฮ้อม บ้าน
สะเกิน  หมู่ 1

จํานวน 228,500 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมประปาเพือการเกษตร สายห้วย
หนองแก้ว-ห้วยฮ้อม บ้านสะเกิน  หมู่ 1 ปริมาณงานปรับปรุงซ่อมแซม
ประปาเพือการเกษตร วางท่อประปาพีวีซี ขนาดต่างๆ ความ
ยาว 2,380 เมตร หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลข
ที 3/2562 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล      พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม
เติมถึงปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 4  ลําดับที 3 (กองช่าง)
ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่ทีทํากินภายในหมู่บ้าน  บ้านผาสิงห์  หมู่ 5 จํานวน 490,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่ทีทํากินภายในหมู่
บ้าน           บ้านผาสิงห์  หมู่ 5 แยกเป็น
 จุดที 1 ปริมาณงานก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่ทีทํากินกว้าง 4 เมตร  ยาว 20
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด     0.40  จํานวน 7
 ท่อน  งบประมาณ จํานวน 18,300.- บาท หรือตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลยอด แบบเลขที  13/2562 
 จุดที 2 ปริมาณงานก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่ทีทํากินกว้าง 3.50
 เมตร  ยาว 80 เมตร  หนา 0.15 เมตร  งบประมาณ จํานวน 51,000
.- บาท หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที  14/2562 
 จุดที 3 ปริมาณงานก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่ทีทํากินกว้าง 3.50
 เมตร  ยาว 160 เมตร  หนา 0.15 เมตร  งบประมาณ จํานวน 102,000
.- บาท หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที  15/2562 
 จุดที 4 ปริมาณงานก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่ทีทํากินกว้าง 3.50
 เมตร  ยาว 200 เมตร  หนา 0.15 เมตร  งบประมาณ จํานวน 127,700
.- บาท หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที  16/2562 
 จุดที 5 ปริมาณงานก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่ทีทํากินกว้าง 3.50
 เมตร  ยาว 70 เมตร  หนา 0.15 เมตร  งบประมาณ จํานวน 44,500
.- บาท หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที  17/2562 
 จุดที 6 ปริมาณงานก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่ทีทํากินกว้าง 3.00
 เมตร  ยาว 200 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมวางท่อ คสล
. ขนาด      0.40  จํานวน 3 ท่อน  งบประมาณ จํานวน 111,500
.- บาท หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที  18/2562 
 จุดที 7 ปริมาณงานก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่ทีทํากินกว้าง 3.50
 เมตร  ยาว 55 เมตร  หนา 0.15 เมตร  งบประมาณ จํานวน 35,000
.- บาท หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที  19/2562 
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน)  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 3 หน้า 6  ลําดับที 1 (กองช่าง)
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 50,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง ประเภท
งานอาคาร (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558) (กองช่าง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร (วัสดุคงทนและวัสดุสิน
เปลือง)  เช่น ไม้ประดับ , ปุ๋ย ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559) (กองช่าง)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนํา จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนํา (เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน)  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 226  ลําดับที 23  (กอง
ช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,187,600 บาท
งบกลาง รวม 6,187,600 บาท
งบกลาง รวม 6,187,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 110,000 บาท
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างเทศบาล   ตังไว้  60,000
.- บาท   เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม  ให้กับลูกจ้างของเทศบาล
ตําบลยอด 
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างเทศบาล   ตังไว้  50,000
.- บาท      เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม  ให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทัว
ไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21
 มิถุนายน 2561)
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,900,000 บาท
เพือดําเนินการรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล
ยอด ทีมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึนไป ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือน
แบบขันบันไดสําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้
รับ 600.- บาท , อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700.- บาท , อายุ 80-89 ปี จะ
ได้รับ 800.- บาท และอายุ 90 ปีขึนไป จะได้
รับ 1,000.- บาท จํานวน 12  เดือน (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561) เป็น
ไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 230  ลําดับที 1

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,300,000 บาท
เพือดําเนินการรองรับการจัดสวัสดิการเบียความพิการให้แก่คนพิการทีมี
สิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานงโดยการขอขึนทะเบียน
เพือขอรับเงินเบียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินแล้ว โดย
คนพิการทีมีสิทธิจะได้รับเบียความพิการคนละ 800.- บาท ต่อเดือน (ตาม
มติเมือวันที 25 พฤศจิกายน 2557)  ในเขตเทศบาลตําบลยอด โดยใช้
ข้อมูลการขึนทะเบียนผู้พิการ และตามการคาดการณ์ว่าจะมีผู้พิการมาลง
ทะเบียนเพิมขึน จํานวน 12 เดือน (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561)  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 230  ลําดับที 2

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพือดําเนินการรองรับสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที
แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูก
ทอดทิงของผู้อุปการะเลียงดู ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ โดย
ผู้ป่วยเอดส์ทีมีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน ครบ
ทัง 12 เดือน ในเขตเทศบาลตําบลยอด  (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 230  ลําดับที 3

สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือการบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน เช่น การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย  นําป่าไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง  ภัย
หนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  โรคติดต่อ ฯลฯ ทีไม่สมารถคาดการณ์ไว้ล่วง
หน้า (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที จํานวน 60,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
หรือพืนทีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว1110 ลงวัน
ที 3 เมษายน 2550) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 225  ลําดับที 17
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ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 20,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อย
โอกาสทีอยู่ในพืนทีของเทศบาลตําบลยอด (เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. พ.ศ
.2542 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน)  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 218  ลําดับที 2
ส่งสมทบ ส.ท.ท. จํานวน 26,000 บาท
          เพือเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาต   เทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 ในอัตราร้อยละ เศษ 1 ส่วน 6 ของ
รายรับจริงในปีทีผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนทัวไป จ่ายขาดเงินสะสมและ
เงินกู้

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษพนักงานเทศบาลและลูกจ้างซึงถึงแก่ความ
ตายในขณะดํารงตําแหน่ง 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 301,600 บาท
เพือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ ส่วนท้องถินตาม
กฎหมาย ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับประจําปี ไม่รวมเงินอุดหนุน
ทัวไป  จ่ายขาดเงินสะสม และเงินกู้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที

60,000

ทุนการศึกษาสําหรับ
เด็กนักเรียน นักศึกษา 
และผู้ด้อยโอกาส ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

20,000

ส่งสมทบ ส.ท.ท. 26,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 110,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,900,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

301,600

สํารองจ่าย 400,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,300,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 250,800

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที

60,000

ทุนการศึกษาสําหรับ
เด็กนักเรียน นักศึกษา 
และผู้ด้อยโอกาส ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

20,000

ส่งสมทบ ส.ท.ท. 26,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 110,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,900,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

301,600

สํารองจ่าย 400,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,300,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 826,440 108,000 687,480 1,872,720

วันทีพิมพ์ : 5/10/2561  11:17:50 หน้า : 2/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000

เงินเดือนพนักงาน 1,052,700

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

76,000

ค่าเช่าบ้าน 108,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 100,000 2,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การแข่งขันกีฬา
เยาวชน ประชาชน 
ต้านยาเสพติดตําบล
ยอด

20,000

การจัดกิจกรรมเนือง
ในวัน อปพร.

การจัดงานวันท้องถิน
ไทย ปี 2562
การจัดงานวันมะแข่น
หอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า

การจ้างเหมาบริการ
พนักงานส่งเสริมการ
ท่องเทียว

84,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 132,000 12,000 76,560 268,560

เงินเดือนพนักงาน 1,999,180 541,400 3,398,620 6,991,900

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 186,000 246,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 3,000 15,000 58,000

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

249,000 61,000 493,600 879,600

ค่าเช่าบ้าน 108,000 69,600 338,000 623,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000 25,000 45,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 132,000 230,000 110,000 574,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 140,000 180,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การแข่งขันกีฬา
เยาวชน ประชาชน 
ต้านยาเสพติดตําบล
ยอด

20,000

การจัดกิจกรรมเนือง
ในวัน อปพร. 5,000 5,000

การจัดงานวันท้องถิน
ไทย ปี 2562 5,000 5,000

การจัดงานวันมะแข่น
หอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า 300,000 300,000

การจ้างเหมาบริการ
พนักงานส่งเสริมการ
ท่องเทียว

84,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันในพืนทีของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน และป่าสงวน
แห่งชาติตามภารกิจ
ถ่ายโอน

การเฝ้าระวังควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อตําบล
ยอด

30,000

การเลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

กิจกรรมปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 10,000

กีฬานักเรียนโรงเรียน
ในเขตพืนทีเทศบาล
ตําบลยอด
เข้าค่ายพุทธบุตรเด็ก
และเยาวชนในพืนที
ตําบลยอด

30,000

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตร
นารีเด็กและเยาวชนใน
พืนทีเทศบาลตําบลยอด
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก
อาณาจักร
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการให้กับ
สมาชิก อปพร. ที
ปฏิบัติงานตามคําสัง
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบคุณภาพนํา 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝายต้นนําลําธาร 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันในพืนทีของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน และป่าสงวน
แห่งชาติตามภารกิจ
ถ่ายโอน

50,000 50,000

การเฝ้าระวังควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อตําบล
ยอด

30,000

การเลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 500,000 500,000

กิจกรรมปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 10,000

กีฬานักเรียนโรงเรียน
ในเขตพืนทีเทศบาล
ตําบลยอด

20,000 20,000

เข้าค่ายพุทธบุตรเด็ก
และเยาวชนในพืนที
ตําบลยอด

30,000

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตร
นารีเด็กและเยาวชนใน
พืนทีเทศบาลตําบลยอด

35,000 35,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 120,000 50,000 100,000 310,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก
อาณาจักร

300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการให้กับ
สมาชิก อปพร. ที
ปฏิบัติงานตามคําสัง
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบคุณภาพนํา 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝายต้นนําลําธาร 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติ
การต่อสู้เพือเอาชนะยา
เสพติดของเทศบาล
ตําบลยอด

30,000

จัดการขยะมูลฝอยตาม
แนวทางประชารัฐ 110,000

จัดงานวันปีใหม่เมียน
(วันตรุษจีน) 10,000

จัดทําแผนชุมชนตําบล
ยอด

จ้างเหมาบริการ 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กเป็นผู้ประสานงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล
จ้างเหมาบริการ
พนักงานบันทึกข้อมูล

จ้างเหมาบริการและ
อํานวยความสะดวกให้
แก่ประชาชนทีมา
ติดต่อราชการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถิน เพือจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี

ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้น
ทางจราจร (ตัดหญ้า 2 
ข้างทาง)
ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติตําบลยอด

ฝึกอบรมเรืองอัคคีภัย
และการใช้แก๊สหุงต้ม
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ด้านจราจร

รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลขึนปีใหม่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติ
การต่อสู้เพือเอาชนะยา
เสพติดของเทศบาล
ตําบลยอด

30,000

จัดการขยะมูลฝอยตาม
แนวทางประชารัฐ 110,000

จัดงานวันปีใหม่เมียน
(วันตรุษจีน) 10,000

จัดทําแผนชุมชนตําบล
ยอด 5,000 5,000

จ้างเหมาบริการ 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กเป็นผู้ประสานงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล

84,000 84,000

จ้างเหมาบริการ
พนักงานบันทึกข้อมูล 84,000 84,000

จ้างเหมาบริการและ
อํานวยความสะดวกให้
แก่ประชาชนทีมา
ติดต่อราชการ

84,000 84,000

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถิน เพือจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี

30,000 30,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้น
ทางจราจร (ตัดหญ้า 2 
ข้างทาง)

60,000 60,000

ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติตําบลยอด 10,000 10,000

ฝึกอบรมเรืองอัคคีภัย
และการใช้แก๊สหุงต้ม 20,000 20,000

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ด้านจราจร

20,000 20,000

รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลขึนปีใหม่

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสายใย
ชุมชน
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับ
พนักงานเทศบาล ผู้
บริหารท้องถิน และ
สมาชิกสภาท้องถิน

10,000

ส่งเสริมและสนับสนุน
ศูนย์ถ่ายทอดความรู้
วิชาการและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลยอด

94,000

ส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลยอด

100,000

สนับสนุนกิจกรรมผู้สูง
อายุประจําหมู่บานใน
เขตพืนทีตําบลยอด

30,000

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 116,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

15,000 15,000

ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสายใย
ชุมชน

15,000 15,000

ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับ
พนักงานเทศบาล ผู้
บริหารท้องถิน และ
สมาชิกสภาท้องถิน

10,000

ส่งเสริมและสนับสนุน
ศูนย์ถ่ายทอดความรู้
วิชาการและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลยอด

94,000

ส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลยอด

100,000

สนับสนุนกิจกรรมผู้สูง
อายุประจําหมู่บานใน
เขตพืนทีตําบลยอด

30,000

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 842,380 842,380

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000 50,000 70,000 480,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000 60,000 85,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 100,000 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 50,000 150,000 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 20,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000 136,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 653,000 653,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน

เครืองปรับอากาศ

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก

โต๊ะทํางาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน

เครืองพิมพ์

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

เครืองสํารองไฟฟ้า

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยท้ายหมู่บ้าน  บ้าน
สะเกิน  หมู่ 1

184,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 130,000 185,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 146,000 146,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 200,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 2,800 2,800

เครืองปรับอากาศ 21,000 21,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน 20,800 20,800

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 11,000 11,000

โต๊ะทํางาน 8,400 8,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 16,000 16,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน 16,000 16,000

เครืองพิมพ์ 17,000 17,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ 10,000 10,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 5,000 5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า 9,500 9,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยท้ายหมู่บ้าน  บ้าน
สะเกิน  หมู่ 1

184,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. 
แบบคู่ขนาน บ้านผา
หลัก  หมู่ 3

491,000

ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านนํา
เกาะ  หมู่ 6

498,000

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายห้วยยอด บ้านยอด  
หมู่ 2

490,000

ก่อสร้างถนน คสล.จาก
หมู่บ้านปางส้าน-ป่า
สุสาน บ้านปางส้าน 
หมู่ 4

623,000

ก่อสร้างบ่อขยะ 50,000

ก่อสร้างรางระบายนํา 
คสล. ภายในหมู่บ้าน  
บ้านปางส้าน  หมู่ 4

150,000

ปรับปรุงซ่อมแซม
ประปาเพือการเกษตร 
สายห้วยหนอง
แก้ว-ห้วยฮ้อม บ้านสะ
เกิน  หมู่ 1

228,500

ปรับปรุงถนนลูกรังเข้า
สู่ทีทํากินภายในหมู่
บ้าน  บ้านผาสิงห์  หมู่ 
5

490,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก เพือให้ได้มา
ซึงสิงก่อสร้าง

50,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. 
แบบคู่ขนาน บ้านผา
หลัก  หมู่ 3

491,000

ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านนํา
เกาะ  หมู่ 6

498,000

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายห้วยยอด บ้านยอด  
หมู่ 2

490,000

ก่อสร้างถนน คสล.จาก
หมู่บ้านปางส้าน-ป่า
สุสาน บ้านปางส้าน 
หมู่ 4

623,000

ก่อสร้างบ่อขยะ 50,000

ก่อสร้างรางระบายนํา 
คสล. ภายในหมู่บ้าน  
บ้านปางส้าน  หมู่ 4

150,000

ปรับปรุงซ่อมแซม
ประปาเพือการเกษตร 
สายห้วยหนอง
แก้ว-ห้วยฮ้อม บ้านสะ
เกิน  หมู่ 1

228,500

ปรับปรุงถนนลูกรังเข้า
สู่ทีทํากินภายในหมู่
บ้าน  บ้านผาสิงห์  หมู่ 
5

490,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก เพือให้ได้มา
ซึงสิงก่อสร้าง

50,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตําบลชน
แดน

เงินอุดหนุนเอกชน

การดําเนินกิจกรรม
ของสภาวัฒนธรรม
ตําบลยอด

30,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี 
อําเภอสองแคว จังหวัด
น่าน

20,000

จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 
จังหวัดน่าน

25,000

สนับสนุนอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียน
บ้านปางส้าน
สนับสนุนอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียน
บ้านผาสิงห์

สนับสนุนอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียน
บ้านผาหลัก
สนับสนุนอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียน
บ้านสะเกิน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาปัว

รวม 6,187,600 20,000 5,000 5,367,000 259,000 274,000 160,000 268,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตําบลชน
แดน

50,000 50,000

เงินอุดหนุนเอกชน

การดําเนินกิจกรรม
ของสภาวัฒนธรรม
ตําบลยอด

30,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 30,000 150,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี 
อําเภอสองแคว จังหวัด
น่าน

20,000

จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 
จังหวัดน่าน

25,000

สนับสนุนอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียน
บ้านปางส้าน

80,000 80,000

สนับสนุนอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียน
บ้านผาสิงห์

84,000 84,000

สนับสนุนอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียน
บ้านผาหลัก

284,000 284,000

สนับสนุนอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียน
บ้านสะเกิน

392,000 392,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาปัว 80,000 80,000

รวม 6,631,000 1,429,000 10,479,400 31,080,000
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