
คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลยอด
อ.สองแคว  จ.น่าน

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 103,699.68 130,000.00 105,100.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

3,120.00 38,000.00 137,200.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 279,747.32 250,000.00 350,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 93,480.00 113,000.00 80,200.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 480,047.00 531,000.00 672,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,434,622.71 15,469,000.00 15,327,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,434,622.71 15,469,000.00 15,327,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,990,117.00 16,000,000.00 17,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

14,990,117.00 16,000,000.00 17,000,000.00

รวม 29,904,786.71 32,000,000.00 33,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 4,640,394.48 6,120,000.00 5,383,836.00

งบบุคลากร 9,490,994.00 12,585,910.00 12,791,224.00

งบดําเนินงาน 4,477,153.90 8,576,990.00 7,798,740.00

งบลงทุน 1,099,825.00 3,682,100.00 6,021,200.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,345,403.78 1,015,000.00 985,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 21,053,771.16 32,000,000.00 33,000,000.00

รวม 21,053,771.16 32,000,000.00 33,000,000.00



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยอด

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลยอด จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลยอดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลยอดจึงขอชี้แจงให
ทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 49,574,684.15 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 30,699,594.45 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,829,960.14 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 29,699,376.91 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 18,910.38 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 253,909.70 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 470,452.93 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 64,900.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,490,287.90 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,400,916.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 39,354.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 21,290,388.30 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 4,838,018.40 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,111,213.52 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,134,676.38 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,254,780.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 951,700.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 39,354.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 3,372,180.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลยอด
อําเภอสองแคว  จังหวัดน่าน



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 231,840 637,560 695,520 695,520 0 % 695,520

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 40,000 110,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 40,000 110,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

66,240 182,160 198,720 198,720 0 % 198,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

419,520 941,160 1,026,720 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 797,600 1,980,880 2,160,960 2,624,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 714,916 1,801,720 1,795,444.52 2,301,210 0.01 % 2,301,460

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 27,322 77,000 28,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 53,322 132,000 88,000 144,000 0 % 144,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลยอด
อําเภอสองแคว    จังหวัดนาน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 131,920 372,130 417,840 431,000 -6 % 405,120

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 13,380 31,405 28,020 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 940,860 2,414,255 2,357,304.52 2,996,210 2,970,580
รวมงบบุคลากร 1,738,460 4,395,135 4,518,264.52 5,620,850 5,595,220

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

3,000 0 33,300 461,500 -48 % 240,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

คาเชาบ้าน 82,000 190,500 187,300 222,000 0 % 222,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,500 3,500 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 85,000 194,000 224,100 718,500 497,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 51,256.11 193,700 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 6,816 100,000 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 206,450 3,750 12,000 140,000 0 % 140,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2563 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

การพัฒนาและอํานวยการสถานที่กลาง
สําหรับเป็นศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหนวยบริหารราชการสวนท้องถิ่น 
อําเภอสองแคว 

38,694 0 0 0 0 % 0

การเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0 0 0 500,000 -20 % 400,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 15,292 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

0 128,204 266,936 300,000 0 % 300,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเส้นทางจราจร 
ตัดหญ้า2ข้างทาง และเก็บขยะ บริเวณ 2 
ข้างทาง

0 0 0 0 100 % 60,000

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

จ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล 0 0 69,300.18 84,000 7.14 % 90,000

จ้างเหมาบริการและอํานวยความสะดวกให้
แกประชาชนที่มาติดตอราชการ

28,000 77,000 77,000 84,000 7.14 % 90,000

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

0 0 0 30,000 0 % 30,000

ปรับปรุงภูมิทัศนเส้นทางจราจร (ตัดหญ้า 2 
ข้างทาง)

0 45,000 60,000 60,000 -100 % 0

ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติตําบลยอด 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 27,350 66,370 100,000 -50 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมค่าใช้สอย 339,692.11 475,004 558,422.18 1,418,000 1,280,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 65,292 46,683 90,000 0 % 90,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 650 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 31,000 33,880 3,000 10,000 500 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 33,411 100,540 121,310 150,000 0 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,270 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 27,400 61,540 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 64,411 227,762 234,803 360,000 410,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 60,928.2 134,803.73 137,321.62 200,000 0 % 200,000

คาบริการโทรศัพท 830.86 1,717.89 2,889 30,000 0 % 30,000

คาบริการไปรษณีย 3,903 8,977 4,056 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 42,800 117,892.6 34,767.51 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 108,462.06 263,391.22 179,034.13 280,000 280,000
รวมงบดําเนินงาน 597,565.17 1,160,157.22 1,196,359.31 2,776,500 2,467,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 1,400 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 0 0 0 11,000 -100 % 0

โตะทํางาน 0 0 4,200 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 0 0 15,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก 0 16,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ 0 0 16,800 2,600 -100 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 0 0 9,600 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 2,290 0 100 % 2,500

จอแสดงภาพ 0 0 0 0 100 % 3,700

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 16,000 59,690 13,600 6,200
รวมงบลงทุน 0 16,000 59,690 13,600 6,200

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 20,000 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 20,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0 50,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 50,000

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลชนแดน 0 0 50,000 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000 50,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000 50,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไป 2,336,025.17 5,621,292.22 5,824,313.83 8,480,950 8,138,420
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 232,040 737,122 647,015.48 1,153,000 5.07 % 1,211,400

เงินประจําตําแหนง 14,000 38,500 42,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 62,723 237,490 187,830 205,000 14.45 % 234,624

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 11,377 38,775 26,965 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 320,140 1,051,887 903,810.48 1,466,000 1,554,024
รวมงบบุคลากร 320,140 1,051,887 903,810.48 1,466,000 1,554,024
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 134,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 14,000 52,225 58,000 113,200 44.17 % 163,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,850 7,100 6,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 17,850 59,325 64,000 267,200 183,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,544 34,300 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 17,968 19,918 73,444 190,000 -21.05 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 500 0 5,820 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 24,012 54,218 79,264 240,000 190,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 834 12,312 49,748.9 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 43,800 49,180 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 834 56,112 98,928.9 100,000 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบดําเนินงาน 42,696 169,655 242,192.9 607,200 473,200
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 1,400 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 0 0 20,800 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก 0 0 0 0 100 % 10,400

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 0 0 10,400 0 100 % 11,000

โตะทํางาน 0 0 4,200 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 0 16,000 15,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพMultifunction เลเซอร หรือ 
LED สี

0 0 0 0 100 % 15,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 2,190 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 16,000 54,890 0 36,400
รวมงบลงทุน 0 16,000 54,890 0 36,400

รวมงานบริหารงานคลัง 362,836 1,237,542 1,200,893.38 2,073,200 2,063,624
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 2,698,861.17 6,858,834.22 7,025,207.21 10,554,150 10,202,044
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 29,335 472,650 546,360 571,900 9.08 % 623,820

เงินประจําตําแหนง 0 16,500 18,000 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 99,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 11,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 29,335 599,150 684,360 709,900 761,820
รวมงบบุคลากร 29,335 599,150 684,360 709,900 761,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 3,800 65,000 -84.62 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,500 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 4,600 38,500 38,500 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,350 1,550 3,000 10,000 -70 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 5,950 40,050 48,800 140,000 78,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 53,100 365,821 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 171,120 220,000 0 % 220,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. 0 0 0 5,000 0 % 5,000

การป้องกันและแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยตางๆ ในเขตเทศบาลตําบลยอด

0 6,795 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 2,134 4,278 27,468 50,000 0 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการให้กับ
สมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติงานตามคําสั่งของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 10,000 0 % 10,000

ตั้งจุดให้บริการประชาชนในชวงเทศกาล
สําคัญตางๆ

10,850 17,755 0 0 0 % 0

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน
ด้านจราจร

0 0 17,465 0 0 % 0

รณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลขึ้นปีใหม

0 0 6,100 15,000 0 % 15,000

รณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต

0 0 7,020 15,000 0 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 1,500 17,110 43,000 16.28 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมค่าใช้สอย 66,084 396,149 246,283 358,000 365,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,630 13,000 0 25,000 0 % 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 11,280 34,200 34,800 50,000 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 14,910 47,200 34,800 95,000 95,000
รวมงบดําเนินงาน 86,944 483,399 329,883 593,000 538,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 0 0 17,000 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด6ล้อ6ตัน ฯ
แบบบรรทุกน้ํา

0 0 0 0 100 % 2,500,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 0 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ 0 0 0 2,600 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 17,000 22,100 2,500,000
รวมงบลงทุน 0 0 17,000 22,100 2,500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 116,279 1,082,549 1,031,243 1,325,000 3,799,820
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 9,600 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 8,500 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟปาและ
หมอกควันในพื้นที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และปาสงวนแหงชาติตามภารกิจ
ถายโอน

0 0 6,450 50,000 0 % 50,000

ฝึกอบรมเรื่องอัคคีภัยและการใช้แกสหุงต้ม 0 0 11,400 20,000 0 % 20,000

ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการป้องกันไฟ
ปาแกอาสาสมัครป้องกันไฟปา

0 21,750 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 31,350 26,350 80,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 0 31,350 26,350 80,000 80,000

วันที่พิมพ : 5/10/2563  09:20:21 หน้า : 12/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 30,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 0 30,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 0 30,000 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 61,350 26,350 110,000 80,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 116,279 1,143,899 1,057,593 1,435,000 3,879,820

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 474,640 1,402,820 1,746,620 2,194,310 5.7 % 2,319,360

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 232,150 633,282 801,737 870,000 -0.44 % 866,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 33,555 77,144 75,111 132,000 0 % 132,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 740,345 2,113,246 2,623,468 3,196,310 3,317,560
รวมงบบุคลากร 740,345 2,113,246 2,623,468 3,196,310 3,317,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 336,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 12,000 33,000 38,500 108,000 0 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 27,600 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 12,000 33,000 66,100 479,000 143,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,800 56,335 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 20,720 132,000 0 % 132,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การจัดงานวันมะแขนหอมรสดี ชมวิถีชนเผา 299,968 300,000 300,000 240,000 25 % 300,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 6,214 31,518 186,490 120,000 0 % 120,000

จ้างเหมาบริการ ตําแหนง ผู้ชวยผู้ดูแลเด็ก
เป็นผู้ประสานงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล

28,000 14,000 30,333.3 84,000 7.14 % 90,000

จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนตรับ สง 
นักเรียน  ศพด. ตําบลยอด

0 0 0 0 100 % 168,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 7,045.65 5,310.51 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 339,982 408,898.65 542,853.81 656,000 860,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 16,000 14,270 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 10,500 30,000 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 20,000 150 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 50,000 60 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร 14,200 19,200 28,740 60,000 -50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 14,200 45,700 73,010 190,000 220,000
รวมงบดําเนินงาน 366,182 487,598.65 681,963.81 1,325,000 1,223,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 0 112,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัติ 0 0 0 0 100 % 16,000

จัดซื้อผ้ามานพร้อมอุปกรณ 0 0 0 0 100 % 80,000

ถังเก็บน้ําแบบพลาสติก 0 0 0 0 100 % 11,700

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0 0 0 0 100 % 30,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โทรทัศน แอล อี ดี (LED) 0 0 0 0 100 % 54,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

โตะสําหรับรับประทานอาหาร (สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด)

0 0 63,800 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องพิมพ 0 0 0 0 100 % 8,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 112,000 63,800 0 217,600
รวมงบลงทุน 0 112,000 63,800 0 217,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาปัว 0 0 57,863.78 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 57,863.78 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 57,863.78 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,106,527 2,712,844.65 3,427,095.59 4,521,310 4,758,160
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

กีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลยอด

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

เข้าคายลูกเสือ-เนตรนารีเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่เทศบาลตําบลยอด

2,000 26,685 11,525 35,000 0 % 35,000

วันเด็กแหงชาติ 60,000 0 0 0 0 % 0

สงเสริมกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กสายใย
ชุมชน

0 13,350 11,700 15,000 0 % 15,000

สนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

451,900 629,800 707,820 882,390 -11.66 % 779,540

รวมค่าใช้สอย 533,900 689,835 751,045 952,390 849,540
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 202,842.98 553,569.98 589,628 613,900 -6.01 % 577,000

รวมค่าวัสดุ 202,842.98 553,569.98 589,628 613,900 577,000
รวมงบดําเนินงาน 736,742.98 1,243,404.98 1,340,673 1,566,290 1,426,540
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 410,000 819,000 0 0 0 % 0

สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บ้านปางส้าน

0 0 69,540 54,000 -11.11 % 48,000

สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บ้านผาสิงห

0 0 82,000 80,000 -10 % 72,000

สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บ้านผาหลัก

0 0 265,200 262,000 2.29 % 268,000

สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บ้านสะเกิน

0 0 355,800 344,000 2.33 % 352,000

รวมเงินอุดหนุน 410,000 819,000 772,540 740,000 740,000
รวมงบเงินอุดหนุน 410,000 819,000 772,540 740,000 740,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,146,742.98 2,062,404.98 2,113,213 2,306,290 2,166,540
รวมแผนงานการศึกษา 2,253,269.98 4,775,249.63 5,540,308.59 6,827,600 6,924,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 120,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน 0 0 120,000 120,000 0 % 120,000

รวมเงินอุดหนุน 0 120,000 120,000 120,000 120,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 120,000 120,000 120,000 120,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 120,000 120,000 120,000 120,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 1,494 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,083 2,000 0 % 2,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดตอตําบล
ยอด

0 0 2,100 90,000 -66.67 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 1,494 3,183 92,000 32,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 64,717 116,000 0 % 116,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 64,717 116,000 116,000
รวมงบดําเนินงาน 0 1,494 67,900 208,000 148,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 1,494 67,900 208,000 148,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 0 121,494 187,900 328,000 268,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

จัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางประชารัฐ 0 16,185 100,655 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 16,185 100,655 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 16,185 100,655 100,000 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างบอทิ้งขยะ บ้านยอด หมูที่ 2 0 0 0 0 100 % 33,400

กอสร้างบอทิ้งขยะบ้านผาหลัก หมูที่3 จุด
ที่1

0 0 0 0 100 % 15,000

กอสร้างบอทิ้งขยะบ้านผาหลัก หมูที่3 จุด
ที่2

0 0 0 0 100 % 51,600

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 100,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 100,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 16,185 100,655 100,000 200,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 16,185 100,655 100,000 200,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 40,000 0 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

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

คาใช้จายในศูนยปฏิบัติการตอสู้เพื่อเอา
ชนะยาเสพติดของเทศบาลตําบลยอด

0 2,700 0 30,000 0 % 30,000

ปิดทองหลังพระฯ 28,000 77,000 0 0 0 % 0

สงเสริมและสนับสนุนศูนยถายทอดความรู้
วิชาการและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตําบล
ยอด

28,000 77,000 77,000 94,000 0 % 94,000

สงเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลยอด

0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 56,000 156,700 77,000 274,000 274,000
รวมงบดําเนินงาน 56,000 156,700 77,000 274,000 274,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 56,000 156,700 77,000 274,000 274,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 56,000 156,700 77,000 274,000 274,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยา
เสพติดตําบลยอด

0 0 19,605 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 19,605 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 19,605 20,000 20,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 19,605 20,000 20,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

เข้าคายพุทธบุตรเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตําบลยอด

0 0 0 30,000 0 % 30,000

จัดงานวันปี๋ใหมเมี่ยน(วันตรุษจีน) 15,000 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับพนักงาน
เทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

0 0 0 10,000 0 % 10,000

สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุประจําหมูบานใน
เขตพื้นที่ตําบลยอด

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 15,000 0 0 80,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 15,000 0 0 80,000 80,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 45,000 45,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการ/ปรับปรุง
สวนสาธารณะระดับอําเภอ

0 0 300,000 0 0 % 0

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี อําเภอสองแคว 
จังหวัดนาน

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

จัดกิจกรรมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม 
จังหวัดนาน

0 0 25,000 25,000 0 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินอุดหนุนเอกชน 50,000 0 0 0 0 % 0

การดําเนินกิจกรรมของสภาวัฒนธรรม
ตําบลยอด

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 95,000 45,000 345,000 75,000 75,000
รวมงบเงินอุดหนุน 95,000 45,000 345,000 75,000 75,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 110,000 45,000 345,000 155,000 155,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การจ้างเหมาบริการพนักงานสงเสริมการ
ทองเที่ยว

0 0 70,466.88 84,000 7.14 % 90,000

สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวและ
สาธารณสุขตําบลยอด

39,016 85,496 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 39,016 85,496 70,466.88 84,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 39,016 85,496 70,466.88 84,000 90,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 39,016 85,496 70,466.88 84,000 90,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 149,016 130,496 435,071.88 259,000 265,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 164,560 489,380 566,280 1,194,600 0 % 1,194,600

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 76,520 220,000 163,011 250,000 4 % 260,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 16,000 44,000 31,800 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 257,080 753,380 761,091 1,552,600 1,562,600
รวมงบบุคลากร 257,080 753,380 761,091 1,552,600 1,562,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 143,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 1,680 0 10,000 50 % 15,000

คาเชาบ้าน 24,000 66,000 66,000 150,000 -44 % 84,000

รวมค่าตอบแทน 24,000 67,680 66,000 303,000 99,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 29,000 76,700 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 77,000 100,000 100 % 200,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 7,740 11,870 58,072 90,000 11.11 % 100,000

คาใช้จายในโครงการฝายต้นน้ําลําธาร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,950 3,750 49,220 250,000 20 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 40,690 92,320 184,292 460,000 620,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 4,542 11,553 25,000 0 % 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 17,850 49,810 50,000 0 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 7,090 0 12,450 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 7,090 22,392 73,813 115,000 135,000
รวมงบดําเนินงาน 71,780 182,392 324,105 878,000 854,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 0 0 0 0 100 % 11,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 11,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 11,000
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 328,860 935,772 1,085,196 2,430,600 2,427,600
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1) กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบ้าน บ้านสะเกิน หมูที่ 1 
 จํานวน 299,000 บาท

0 0 0 0 100 % 299,000

2) กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบ้าน บ้านสะเกิน หมูที่ 1 
 จํานวน 185,000 บาท

0 0 0 0 100 % 185,000

3) กอสร้างศาลาพักร้อนฝายน้ําล้นห้วยยอด 
บ้านยอด หมูที่ 2 จํานวน 157,500 บาท

0 0 0 0 100 % 157,500

4) กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ริมถนนลาดยางสายบนหมูบ้าน บ้าน
ยอด 
         หมูที่ 2 จํานวน 385,000 บาท

0 0 0 0 100 % 385,000

5) กอสร้างโรงครัวพร้อมโรงเรือนเก็บวัสดุ
อุปกรณเครื่องครัวประจําหมูบ้าน บ้านผา
หลัก หมูที่ 3จํานวน 649,500 บาท

0 0 0 0 100 % 649,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

6) กอสร้างอาคารอเนกประสงคประจําหมู
บ้าน บ้านปางส้าน หมูที่4จํานวน300,000 
บาท

0 0 0 0 100 % 300,000

7) กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบ้าน บ้านปางส้าน หมูที่ 4 จํานวน 3 จุด 
จํานวน 174,000 บาท

0 0 0 0 100 % 174,000

8) กอสร้างหอประชุมประจําหมูบ้าน บ้าน
ผาสิงห หมูที่ 5  จํานวน 728,000 บาท

0 0 0 0 100 % 728,000

9) ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสูที่ทํากิน บ้านน้ํา
เกาะ หมูที่ 6 จํานวน 262,000 บาท

0 0 0 0 100 % 262,000

กอสร้างถนน คสล. สายห้วยจอก บ้านยอด 
หมู 2

0 0 0 490,000 -100 % 0

กอสร้างถนน คสล. สายห้วยยอด บ้านยอด  
หมู 2

0 0 490,000 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล.แบบคูขนานเข้าสูที่ทํากิน
ภายในหมูบ้าน บ้านผาสิงห หมู 5

0 0 0 497,800 -100 % 0

กอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน บ้านปาง
ส้าน หมู 4

0 0 0 385,700 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีต(คสล.) ภายในหมู
บ้าน บ้านสะเกิน หมู 1

0 0 0 76,000 -100 % 0

กอสร้างทอลอดเหลี่ยมเข้าสูที่ทํากินสาย
ห้วยแก้ว-ห้วยเหาะ บ้านผาสิงห หมู 5

0 529,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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กอสร้างพนังกั้นตลิ่งพังฝายน้ํายอด บ้านผา
หลัก หมู 3

0 50,000 0 0 0 % 0

กอสร้างลําเหมือง คสล. รูปตัวยูสายใต้ บ้าน
สะเกิน หมู 1

0 0 0 300,000 -100 % 0

กอสร้างลําเหมือง คสล. สายกลาง บ้านสะ
เกิน หมู 1

0 277,000 0 0 0 % 0

กอสร้างลําเหมือง คสล.ปากคางหมู สายทุง
ถ้ํา บ้านผาหลัก หมู 3

0 0 0 180,000 -100 % 0

ซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสูปาสุสาน 
บ้านสะเกิน หมู 1

0 0 0 200,000 -100 % 0

ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.สายทางเข้าปา
สุสานบ้านยอด หมู 2

0 250,000 0 0 0 % 0

ปรับปรุงซอมแซมประปาเพื่อการเกษตร 
สายห้วยหนองแก้ว-ห้วยฮ้อม บ้านสะเกิน  
หมู 1 

0 0 215,900 0 0 % 0

ปรับปรุงซอมแซมโรงน้ําดื่มของหมูบ้าน 
บ้านปางส้าน หมู 4

0 0 0 80,000 -100 % 0

ปรับปรุงซอมแซมสํานักงานเทศบาลตําบล
ยอด

0 0 0 600,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนเข้าสูที่ทํากินภายในหมูบ้าน 
บ้านปางส้าน หมู 4

0 0 0 42,900 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสูที่ทํากินภายในหมู
บ้าน บ้านน้ําเกาะ หมู 6

0 0 0 471,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสูที่ทํากินภายในหมู
บ้าน บ้านผาหลัก หมู 3

0 0 0 173,000 -100 % 0

ปรับปรุงพนังกั้นน้ําลําเหมืองสงน้ําเข้านาทุง
น้ําเกาะ บ้านผาหลัก หมู 3

0 20,000 0 0 0 % 0

ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงน้ําแร บ้านยอด หมู 
2

0 0 133,000 0 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 0 65,545 150,000 -93.33 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,126,500 904,445 3,646,400 3,150,000
รวมงบลงทุน 0 1,126,500 904,445 3,646,400 3,150,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 1,126,500 904,445 3,646,400 3,150,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 328,860 2,062,272 1,989,641 6,077,000 5,577,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 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
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 28,941 88,187 75,064 110,000 0 % 110,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 4,106 5,000 0 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,042,000 2,550,900 2,848,500 3,800,000 -12.11 % 3,340,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 440,800 1,089,600 1,107,400 1,300,000 -15.38 % 1,100,000

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส 12,500 36,000 35,000 60,000 0 % 60,000

สํารองจาย 0 0 153,628 400,000 -19.04 % 323,836

รายจายตามข้อผูกพัน 30,000 96,932.62 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

0 0 60,000 60,000 0 % 60,000

ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา 
และผู้ด้อยโอกาส ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 20,000 -35 % 13,000

สงสมทบ ส.ท.ท. 0 0 24,556.48 25,250 26.73 % 32,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 30,540 10,000 0 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

276,000 270,200 301,600 320,000 0 % 320,000
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รวมงบกลาง 1,830,241 4,131,819.62 4,640,394.48 6,120,250 5,383,836
รวมงบกลาง 1,830,241 4,131,819.62 4,640,394.48 6,120,250 5,383,836
รวมงบกลาง 1,830,241 4,131,819.62 4,640,394.48 6,120,250 5,383,836

รวมแผนงานงบกลาง 1,830,241 4,131,819.62 4,640,394.48 6,120,250 5,383,836
รวมทุกแผนงาน 7,432,527.15 19,396,949.47 21,053,771.16 32,000,000 33,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลยอด

อําเภอ สองแคว   จังหวัดนาน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,138,420 บาท

งบบุคลากร รวม 5,595,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 
ตั้งไว้ 695,520.- บาท 
-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ
27,600.-บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 331,200.-บาท
และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,180.-บาท รวม 2 อัตรา 
เดือนละ 30,360.-บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 364,320.-บาท 
ตั้งตามเกณฑ์รายได้ของเทศบาลรายได้จริงของปงบประมาณที่
แล้วมา (ทั้งนี้ไมรวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) 
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557) (สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี/รองนายก
เทศมนตรี ตั้งไว้ 120,000.- บาท 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกนายก
เทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000.- บาท รวม 12 เดือนเป็น
เงิน 48,000.-บาท และรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ3,000
.-บาท รวม 2 อัตรา เดือนละ 6,000.-บาท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 72,000.-บาท ตั้งตามเกณฑ์รายได้ของเทศบาล รายได้จริง
ของปงบประมาณที่แล้วมา (ทั้งนี้ไมรวมเงินกู้ เงินสะสม และเงิน
อุดหนุนทุกประเภท) (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลพ.ศ
.2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557) (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 
ตั้งไว้ 120,000.- บาท 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษให้แก นายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 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 ตั้งตาม
เกณฑ์รายได้ของเทศบาล รายได้จริงของปงบประมาณที่แล้ว
มา(ทั้งนี้ไมรวมเงินกู้เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) (เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557) (สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 198,720.-บาท 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 
อัตราเดือนละ 9,660.-บาท จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน 
เป็นเงิน 115,920.-บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
อัตราเดือนละ 6,900.-บาท จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน 
เป็นเงิน 82,800.-บาท ตั้งตามเกณฑ์รายได้ของเทศบาล 
รายได้จริงของปงบประมาณที่แล้วมา (ทั้งนี้ไมรวมเงินกู้  
เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) (เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทน 
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 1,490,400.- บาท 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 
15,180.- บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 182,160.-บาท 
คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลอัตราเดือนละ 
12,420.-บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 149,040.-บาท 
คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 9,660.-บาท 
จํานวน 10 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200.-บาท ตั้ง
ตามเกณฑ์รายได้ของเทศบาล รายได้จริงของปงบประมาณที่แล้ว
มา(ทั้งนี้ไมรวมเงินกู้เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) (เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรีรอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557) (สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,970,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,301,460 บาท

เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,301,460.-บาท  
-เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล รวม 12 เดือน ดังนี้
-ตําแหนงปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
-ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไประดับ
ต้น)
-ตําแหนงหัวหน้าฝายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
-ตําแหนงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)
-ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)  
-ตําแหนงเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน)
-เงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลกรณีได้รับ
การปรับเงินเดือนเพิ่ม จํานวน 79,460.-บาท (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 84,000.-บาท 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล 
รวม 12 เดือนๆ ละ 7,000.-บาท เป็นเงิน 84,000.-บาท 
(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 144,000 บาท

เงินประจําตําแหนง ตั้งไว้ 144,000.-บาท แยกเป็น
1) เงินประจําตําแหนง ตั้งไว้ 84,000.-บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล รวม 12 เดือน
เดือนละ7,000.-บาท เป็นเงิน 84,000.-บาท 
2) เงินประจําตําแหนง ตั้งไว้ 42,000.-บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
รวม 12 เดือนๆ ละ 3,500.-บาท เป็นเงิน 42,000.-บาท 
3) เงินประจําตําแหนง ตั้งไว้ 18,000.-บาท
เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝายอํานวยการ 
รวม 12 เดือนๆ ละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 18,000.-บาท 
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563  09:37:24 หน้า : 4/81



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 405,120 บาท

คาจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 405,120.-บาท แยกเป็น
1) คาจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้  297,120.-บาท เพื่อจายเป็นคาจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 14,360
.-บาท รวม 12 เดือน รวมเป็นเงิน 172,320.-บาท  
-ตําแหนง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตราอัตราละ 9,400
.-บาท รวม 12 เดือน รวมเป็นเงิน 112,800.-บาท  
-เงินปรับปรุงคาจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ กรณีได้รับการ
ปรับคาจ้างเพิ่ม จํานวน 12,000.-บาท (สํานักปลัด)
2) คาจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 108,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป  
-ตําแหนง นักการภารโรง รวม 1 อัตราๆ ละ 9,000
.-บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 108,000.-บาท (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  36,000.-บาท  แยกเป็น  
1) เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 24,000.-บาท เพื่อจาย
เป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ได้แก ตําแหนงพนักงานขับรถยนต์ 1
 อัตรา อัตราละ 2,000.- บาทตอเดือน รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 24,000.- บาท  (สํานักปลัด)
2) เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 12,000.-บาท เพื่อจาย
เป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา ได้แก ตําแหนง นักการภารโรง 1 อัตราๆ อัตราละ 1,000
.-บาท ตอเดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 12,000.-บาท (สํานัก
ปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 2,467,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 497,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 240,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น ตั้งไว้  240,000.- บาท แยกเป็น
1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้ 120,000.- บาท 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลคณะกรรมการคัดเลือกหรือคณะ
กรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ฯลฯ 
ที่ได้รับการแตงตั้งให้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
และระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามประกาศ/ระเบียบ
/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด)
2) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้ 120,000.-บาท 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับบุคคลที่ทําหน้าที่ชวยองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ซึ่งผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นและ
การเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562) (สํานักปลัด)
 

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

คาเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 10,000.-บาท  
-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คาเบี้ยเลี้ยง
ประชุมคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้ง(คณะกรรม
การตรวจรายงานการประชุมสภา) (สํานักปลัด)     
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ตั้งไว้ 15,000.-บาท  
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการแกพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ (สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 222,000 บาท

คาเชาบ้าน ตั้งไว้ 222,000.-บาท
-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพักพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิก
คาเชาบ้านของเทศบาล (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000.-บาท 
-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรจากเทศบาล 
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,280,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 100,000.-บาท  
-เพื่อจายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาเย็บหนังสือ,คาเข้าเลม
งบประมาณรายจายประจําป แผนพัฒนาเทศบาล,คาจัดทํา
วารสาร,คาซักฟอก,คาตักสิ่งปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชา
ทรัพย์สิน,คาโฆษณาและเผยแพร,คาธรรมเนียม,คาจ้างเหมา
ทําความสะอาด,คาบริการรับใช้,คาประกันภัยรถยนต์ราชการ
ของอปท.(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552),คาใช้จายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา,คาจ้างเหมาบริการ,คาติดตั้งไฟฟา,
คาติดตั้งประปา,คาติดตั้งโทรศัพท์หรือคาบริการอื่นที่จําเป็น 
ฯลฯ (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 140,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 140,000.- บาท 
แยกเป็น
1) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000.-บาท 
เพื่อจายเป็น คารับรองผู้มาศึกษาดูงานจากสวนราชการหรือ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอื่น เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สํานักปลัด)
2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 20,000.-บาท 
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง และคาบริการ คาเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
หรือองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
(สํานักปลัด)
3) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000.-บาท  
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเตรียมการรับเสด็จฯ เชน 
คาจัดเตรียมสถานที่ คาจัดซื้อธงประดับตางๆ ฯลฯ (สํานักปลัด)
4) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 100,000.-บาท 
เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหารและคาเครื่องดื่ม คาจัด
สถานที่ คาจ้างเหมาบริการ คาสมนาคุณวิทยากร คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการฝกอบรม คาใช้จายในการศึกษาดูงานภายใน
ประเทศของพนักงาน พนักงานครูเทศบาล ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ฯลฯ 
เชน เพื่อจายเป็นคารับรอง,คาใช้จายในการจัดงาน คาใช้จายใน
การฝกอบรมและสัมมนาตางๆ ของเทศบาลคาใช้จายในการ
จัดประชาคมฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและการเข้ารับ
การฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 215 
ลําดับที่ 15 (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ป 2563 จํานวน 5,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้ 5,000.- บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ “การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 
ป 2564” (เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอกําหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกป เป็น 
“วันท้องถิ่นไทย”) (สํานักปลัด)

การเลือกตั้งขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้  400,000.-บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการ การเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น เชน แบบพิมพ์ในการเลือกตั้งทั่วไป 
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ในการเลือกตั้ง คาใช้จายในการฝกอบรมเจ้าหน้าที่ใน
การเลือกตั้ง ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 216 ลําดับที่ 20 (สํานักปลัด)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร

จํานวน 300,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อเป็น
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาลงทะเบียนตางๆ คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ (สํานักปลัด)
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจราจร ตัดหญ้า2ข้างทาง และเก็บ
ขยะ บริเวณ 2 ข้างทาง

จํานวน 60,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ใน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจราจร ตัดหญ้า 2 ข้าง
ทาง และเก็บขยะบริเวณ 2 ข้างทาง (เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 193-195  ลําดับ
ที่ 1,2,1 (สํานักปลัด)

จัดทําแผนชุมชนตําบลยอด จํานวน 5,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 5,000.- บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดทําแผนชุมชน
ตําบลยอด (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 216 ลําดับที่ 19 (สํานักปลัด)

จ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล จํานวน 90,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 90,000.-บาท เพื่อจายเป็น
คาใช้จายใน โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคลากร จํานวน 1 อัตรา (เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 216  
ลําดับที่ 21 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563  09:37:24 หน้า : 10/81



จ้างเหมาบริการและอํานวยความสะดวกให้แกประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ

จํานวน 90,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 90,000.-บาท 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน โครงการจ้างเหมาบริการ
และอํานวยความสะดวกให้แกประชาชนที่มาติดตอราชการ  
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคลากร จํานวน 1 อัตรา 
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 215  ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด)

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 30,000.-บาท 
เพื่อเป็นคาใช้จายใน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น,แผนการดําเนินงาน ,รายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เชน การจัดประชุม
ประชาคมประชุมคณะกรรมการ คาวัสดุอุปกรณ์ 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 215 ลําดับที่ 18 (สํานักปลัด)
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ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติตําบลยอด จํานวน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจายเป็น
คาใช้จายในการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติตําบลยอด 
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ “รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน” 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
และสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562)  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 196 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000.-บาท 
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ ,
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง ,คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่น (การซอมปกติและ
การซอมกลาง) เชน รถยนต์บรรทุกสวนกลาง 
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ (ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561) (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

วัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 90,000 .-บาท 
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน (วัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง) เชน เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร ตรา
ยาง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559) (สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000.- บาท  
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง) เชน หม้อ กระทะ ตะหลิว แปรง ไม้กวาด ผ้าปู
โต๊ะ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
) (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว้ 60,000.- บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง รถยนต์สวน
กลาง (วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล) เชน แมแรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก สายไมล์ เพลา ฟลม์
กรองแสง แบตเตอรี่  ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559) (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว้ 150,000.-บาท  
-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (วัสดุสิ้นเปลือง) สําหรับ
รถยนต์สวนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าและวัสดุอื่นที่จํา
เป็นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาล เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่องตางๆ น้ํามันจารบี ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) (สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว้ 10,000.-บาท  
-เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ์ (วัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง) เชน แผนปาย
ประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พูกัน ฟล์ม แถบบันทึก
เสียง ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
) (สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  80,000.-บาท 
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล) เชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง  เม้าส์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559)  (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 280,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท

คาไฟฟา ตั้งไว้ 200,000.-บาท  
-เพื่อจายเป็นคาไฟฟาที่ใช้ประจําอาคารสํานักงาน
เทศบาลหรือสถานที่ในความดูแลของเทศบาล 
(สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

คาโทรศัพท์ ตั้งไว้ 30,000.-บาท 
-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ใช้ประจําสํานักงาน
เทศบาล (สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

คาไปรษณีย์ ตั้งไว้ 10,000.-บาท 
-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ที่ใช้ในราชการของ
เทศบาล (สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

คาเชาสัญญาณโทรศัพท์สําหรับใช้อินเตอร์เน็ต  
ตั้งไว้  40,000.- บาท 
-เพื่อจายเป็นคาบริการเชาสัญญาณโทรศัพท์ 
สําหรับใช้อินเตอร์เน็ตแบบเหมาจายรายเดือน 
(สํานักปลัด) 
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งบลงทุน รวม 6,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องสํารองไฟฟา 
ตั้งไว้  2,500.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ 
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) สามารถ
สํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําป พ.ศ.2563 ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)(สํานักปลัด)

จอแสดงภาพ จํานวน 3,700 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท จอแสดงภาพ 
ตั้งไว้ 3,700.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน มีขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้ว 
รองรับความละเอียดการแสดงผลไมน้อยกวา 
1,920x1,080 Pixel ,มี Refresh Rate ไมน้อยกวา 
60 Hz ,มี Contrast Ratio ไมน้อยกวา 600 : 1 
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําป พ.ศ. 2563 ณ 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) (เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558) 
(สํานักปลัด)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ จํานวน 20,000 บาท

รายจายอื่น รวม 20,000.-  บาท
คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่ง
กอสร้าง  ตั้งไว้  20,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาดําเนินการจ้าง
องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจขอผู้รับริการ ตามมิติการประเมินที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต
. กําหนด  (เป็นไปตามบันทึกข้อความ ที่ มท 0808.4/301 ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2548) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 212  ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000.-บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000.-บาท 
อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลชนแดนเพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการปฏิบัติงานใน โครงการสถานที่กลาง (ศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น)
อําเภอสองแคว จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
(เป็นไปตามหนังสืออําเภอสองแคว ที่ นน 0023.19/ว672 
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563) และเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 213 ลําดับที่ 9 (สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,063,624 บาท
งบบุคลากร รวม 1,554,024 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,554,024 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,211,400 บาท

เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  1,211,400.-  บาท เพื่อจายเป็นเงิน
เดือนแกพนักงานเทศบาล รวม 12 เดือน
    - ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการ
คลัง ระดับต้น) 
    - ตําแหนง หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง (นักบริหารการ
คลัง ระดับต้น)
           - ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติ
งาน/ชํานาญงาน)
           - ตําแหนง  เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
           - ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปฏิบัติ
การ/ชํานาญการ)
    - เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  กรณีได้รับการปรับ
เงินเดือนเพิ่มเป็นเงิน 89,640.-บาท (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เงินประจําตําแหนง  ตั้งไว้  60,000.- บาท  แยกเป็น
 1) เงินประจําตําแหนง  ผู้อํานวยการกองคลัง  ตั้งไว้  42,000
.-  บาท  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 42,000.- บาท รวม 12 เดือน ๆ ละ 3,500
.- บาท  (กองคลัง)
 2) เงินประจําตําแหนง  หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง  ตั้ง
ไว้  18,000.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝาย
บริหารงานคลัง จํานวน 18,000.- บาท รวม 12 เดือน ๆ
 ละ 1,500.- บาท(กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 234,624 บาท

คาจ้างพนักงานจ้าง   คาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้ง
ไว้  234,624.- บาท   
-เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจดังนี้
 -  ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี  จํานวน  112,800.- บาท รวม 12 เดือน ๆ ละ9,400
.- บาท  
 -  ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  112,800
.- บาท รวม 12 เดือน ๆ ละ9,400.- บาท  
        -  เงินปรับปรุงคาจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  กรณี
ได้รับการปรับคาจ้างเพิ่มจํานวน 9,024.- บาท(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง    เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแก
พนักงานจ้าง ตามภารกิจ  ตั้งไว้  48,000.-  บาท  
- เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
   -  ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี  จํานวน  24,000.- บาท รวม 12 เดือน ๆ ละ 2,000
.- บาท  
   -  ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  24,000
.-  บาท รวม 12 เดือน ๆ ละ 2,000.- บาท (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 473,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 183,200 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  10,000
.-  บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แกพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ (กองคลัง)
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คาเชาบ้าน จํานวน 163,200 บาท

คาเชาบ้าน   ตั้งไว้  163,200.-  บาท 
       -เพื่อจายคาเชาบ้านพักพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านของเทศบาล (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  10,000.-  บาท 
       -เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  และผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรจาก
เทศบาล (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้  20,000.-  บาท  
       -เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาเย็บปก
หนังสือ  คาถายเอกสาร  สําเนาแบบพิมพ์ตาง ๆ  คาเชา
ทรัพย์สิน  คาจัดทําปายโฆษณาและเผยแพรภาษี  คา
ธรรมเนียม  คาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ ตั้งไว้  150,000.-  บาท  
        -เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาลงทะเบียนตางๆ คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ (กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  20,000.-  บาท  
         -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์  คา
บํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพย์สินอื่น (การซอมปกติและการซอม
กลาง) เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สํานักงาน  ฯลฯ (เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561) (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

วัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  50,000.-  บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน (วัสดุคงทน และวัสดุสิ้น
เปลือง) เชน เครื่องคิดเลข  เครื่องเจาะกระดาษ  กรรไกร  ตรา
ยาง  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา แบบพิมพ์ตางๆ ฯลฯ (เป็น
ไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559)(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้  50,000.- 
       -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล) เชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559)  (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 36,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก จํานวน 10,400 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน ประเภท ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบ
กระจก  ตั้งไว้ 10,400.- บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก 5
 ฟุต จํานวน 2 หลัง (ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
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ตู้เก็บเอกสารเหล็ก จํานวน 11,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน  ประเภท ตู้เก็บเอกสารเหล็ก  ตั้งไว้ 11,000
 บาท 
         -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ขนาด 2
 บาน (แบบทึบ) จํานวน 2 หลัง (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี ตั้งไว้15,000.-บาท จํานวน 1 เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน
  -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer และScanner ภาย
ในเครื่องเดียวกัน
  -มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 600*600 dpi
  -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษA4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที(PPM)
  -มีความเร็วในการพิมพ์สีหรับกระดาษA4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที(PPM)
  -มีหนวยความจํา(Memory)ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
  -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4(ขาวดําและสี)ได้
  -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200*1,200dpi
  -มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
  -สามารถทําสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
  -สามารถทําสําเนาสูงสุดไมน้อยกวา99สําเนา
  -สามารถยอขยายได้25เทา ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
  -มีชองเชื่อมตอ(interface)แบบUSB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
  -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network interface)
แบบ10/100Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สายWi-Fi (IEEE802.11b,g,n)ได้
  -มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
  -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,LegalและCustom
  (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําป พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
) (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,799,820 บาท

งบบุคลากร รวม 761,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 761,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 623,820 บาท

เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้  623,820.- บาท -เพื่อจายเป็นเงิน
เดือนแกพนักงานเทศบาล รวม 12 เดือน
 - ตําแหนง  หัวหน้าฝายปองกันและรักษาความสงบ (นักบริหาร
งานทั่วไป ระดับต้น)
 - ตําแหนง  เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติ
งาน/ชํานาญงาน)   
 - เงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลกรณีได้รับการ
ปรับเงินเดือนเพิ่ม จํานวน 41,460 บาท (สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เงินประจําตําแหนง  ตั้งไว้  18,000.- บาท 
         -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหน้าฝายปองกันและ
รักษาความสงบ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) รวม 12
 เดือนๆ ละ 1,500.- บาท เป็นเงิน 18,000.- บาท(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

คาจ้างพนักงานจ้าง  คาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้  108,000
.- บาท 
         -เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  รวม 12
 เดือน  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต์ รวม 12 เดือน ๆ ละ 9,000
.- บาท รวม 108,000.- บาท (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแก
พนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งไว้  12,000.- บาท 
         -เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต์ รวม 12 เดือน ๆ ละ 1,000
.- บาท  รวม 12,000.- บาท (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 538,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น  ตั้งไว้  10,000.-บาท 
         -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนกรณีองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น มีคําสั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร. หรือนอกที่ตั้ง
ศูนย์ อปพร. ไมน้อยกวา 8 ชั่วโมง ให้เบิกเงินคาตอบแทนได้ไม
เกินคนละ 200.- บาท (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2552) (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  5,000
.-  บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แกพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการ  (สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

คาเชาบ้าน  ตั้งไว้  60,000.-  บาท  
         -เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพักพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
เบิกคาเชาบ้านของเทศบาล (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  3,000.-  บาท  
       -เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  และผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรจาก
เทศบาล (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 365,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 220,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  220,000  บาท  
        -รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจายให้
ได้มาซึ่งบริการเชน  คาเย็บหนังสือ,คาโฆษณาและเผยแพร ,คา
ธรรมเนียม , คาจ้างเหมาบริการ , หรือคาบริการอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
  (สํานักปลัด)  
        -รายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 210,000.-บาท เพื่อจาย
เป็นคาใช้จาย ในโครงการจัดตั้งหนวยกู้ชีพหรือโครงการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  เชน คาจ้างเหมาบริการลูกจ้างราย
โครงการ จํานวน 2 ราย เป็นเงิน 180,000.- บาท (เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 
         ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) และคาใช้จายที่จําเป็นใน
โครงการฯ เชน คาตอบแทนอาสาสมัคร อปพร.ปฏิบัติงานกู้
ชีพ คาวัสดุเครื่องแตงกาย คาปายประชาสัมพันธ์  คาวัสดุเชื้อ
เพลิง  คาเวชภัณฑ์และ  ยา  ฯลฯ เป็นเงิน  30,000.- บาท เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 208 ลําดับ
ที่ 13  (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. จํานวน 5,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว้  5,000.- บาท 
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน  การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อป
พร. ประจําป 2564  ศูนย์ อปพร. กลาง ได้กําหนดให้วันที่ 22
 มีนาคม ของทุกปเป็นวัน อปพร. (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงเสริมกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
         ของอปท. พ.ศ. 2559) (สํานักปลัด) 
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ 50,000.- บาท  
        -เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาลงทะเบียนตางๆ คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ (สํานักปลัด)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการให้กับสมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติ
งานตามคําสั่งขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  10,000.- บาท
       -เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน  การเดินทางไปฝกอบรมหรือมีคํา
สั่งให้เดินทางไปราชการให้กับสมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติงานตามคํา
สั่งขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นนั้น หากสมาชิก อปพร.ได้รับคํา
สั่งจากผู้บริหารขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ในฐานะผู้อํานวย
การศูนย์ อปพร. เทศบาลให้ไปปฏิบัติงานได้ไม 
        เกินสิทธิของข้าราชการสวนท้องถิ่นระดับ 1 หรือระดับ
ปฏิบัติงาน เว้นแต ผู้ที่เคยเป็นข้าราชการเบิกได้ในระดับสุดท้าย
กอนพ้นจากราชการ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
) (สํานักปลัด) 

รณรงค์ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลขึ้นปใหม จํานวน 15,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ    ตั้งไว้  15,000.- บาท  
        -เพื่อเป็นคาใช้จายใน โครงการรณรงค์ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลขึ้นปใหม (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 209  ลําดับที่ 22(สํานักปลัด)
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รณรงค์ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 15,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว้  15,000.- บาท  
        -เพื่อเป็นคาใช้จายใน โครงการรณรงค์ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต์ (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 209 ลําดับที่ 23 (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว5้0,000.- บาท 
        -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ ,คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่น (การซอมปกติและการซอม
กลาง) เชน รถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย (OTOS) เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561)  (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง   ตั้งไว้  25,000.-  บาท
        -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล) รถยนต์
กู้ชีพ กู้ภัย (OTOS)  เชน ยางรถยนต์  น้ํามันเบรก  สาย
ไมล์  เพลา  ฟล์มกองแสง  แบตเตอรี่  ไฟหน้า  ไฟเบรก ฯลฯ
 (เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
         ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) (สํานักปลัด) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว้  50,000.- บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (วัสดุสิ้น
เปลือง) สําหรับรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย (OTOS) และวัสดุอื่นที่จําเป็นที่
ใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาล  เชน  น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่องตางๆ น้ํามันจารบี ฯลฯ (เป็นไปตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559)   (สํานักปลัด)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์   ตั้งไว้   20,000.-  บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุคงทน และ
วัสดุสิ้นเปลือง) เชน เครื่องวัดน้ําฝน  สําลี  ผ้าพัน
แผล  แอลกอฮอล์  เติมออกซิเจน  ถุงมือ ฯลฯ (เป็นไปตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559)  (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 2,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด6ล้อ6ตัน ฯแบบบรรทุกน้ํา จํานวน 2,500,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพนะและขนสง  ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) ตั้ง
ไว้ 2,500,000.- บาท 
        -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6
 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่อง
ยนต์สูงสุด ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ํา จํานวน 1  คัน
 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
 แบบบรรทุกน้ํา
        (1) จุน้ําได้ไมน้อยกวา 6,000 ลิตร
        (2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000
 กิโลกรัม
        (3) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์
        (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562) (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 13 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้  10,000
.-  บาท                      
        -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาจ้างเหมาบริการ หรือคา
บริการอื่นที่จําเป็น ฯลฯ  (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การปองกันและแก้ไขปัญหาไฟปาและหมอกควันในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น และปาสงวนแหงชาติตามภารกิจถายโอน

จํานวน 50,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  50,000.- บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จาย สําหรับการปองกันแก้ไขปัญหาไฟ
ปาและหมอกควันในพื้นที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และปา
สงวนแหงชาติตามภารกิจถายโอน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ
. 2564  (เป็นไปตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) (สํานักปลัด)

ฝกอบรมเรื่องอัคคีภัยและการใช้แก๊สหุงต้ม จํานวน 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ   ตั้งไว้  20,000.- บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน โครงการฝกอบรมเรื่องอัคคีภัย
และการใช้แก๊สหุงต้ม  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและการเข้ารับการฝก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 209  ลําดับที่ 24 (สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,758,160 บาท

งบบุคลากร รวม 3,317,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,317,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,319,360 บาท

1.เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้  670,710.- บาท 
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล รวม 12 เดือน  
 -  ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการ
ศึกษา ระดับต้น)
 -  ตําแหนง  หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการ
ศึกษา ระดับต้น)
 -  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (กองการศึกษา)
2.เงินประจําตําแหนง ตั้งไว้ 60,000.- บาท แยกเป็น
  - เงินประจําตําแหนง ตั้งไว้ 42,000.- บาท -เพื่อจายเป็นเงิน
ประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา รวม 12
 เดือนๆ ละ 3,500.- บาท
  - เงินประจําตําแหนง ตั้งไว้ 18,000.- บาท -เพื่อจายเป็นเงิน
ประจําตําแหนงหัวหน้าฝายบริหารการศึกษา รวม 12
 เดือนๆ ละ 3,500.- บาท
3.เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้  1,504,650.- บาท
 -เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล รวม 12 เดือน  (เป็น
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563) 
        -  ตําแหนง  ครู (ค.ศ.1-2)  (กองการศึกษา)
4.เงินวิทยฐานะชํานาญการ   ตั้งไว้  84,000.- บาท 
-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการแกพนักงานครู
เทศบาล ตําแหนงครู (ค.ศ.2) รวม 12 เดือนๆ ละ 3,500
.- บาท จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 84,000.- บาท  (เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4
/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)  (กองการศึกษา)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 866,200 บาท

1.คาจ้างพนักงานจ้าง   ตั้งไว้  758,200.- บาท 
        -เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้
ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน  5  อัตรา รวม 12 เดือน   
        -เงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ กรณี
ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่ม จํานวน 27,360 บาท (เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4
/ว2070 ลง วันที่ 14 กรกฎาคม 2563) (กองการศึกษา) 
2.คาจ้างพนักงานจ้าง   ตั้งไว้  108,000.- บาท เพื่อจายเป็นคา
จ้างพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา รวม 12 เดือน   
        -ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก รวม 1 อัตราๆ ละ 9,000
.- บาท/เดือน  รวม 12 เดือน เป็นเงิน 108,000.- บาท (เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563) (กองการศึกษา) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท

1.เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  120,000.- บาท 
-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 5 อัตรา ได้แก 
        -ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก 5 อัตราๆ ละ 2,000
.- บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 120,000.- บาท  (เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว2070 ลง วันที่ 14 กรกฎาคม 2563)   (กองการ
ศึกษา) 
2.เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้  12,000.- บาท 
-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครอง ชีพชั่วคราวแกพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา ได้แก 
        -ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก  1 อัตราๆ ละ 1,000
.- บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 12,000.- บาท  (เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4
/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563) (กองการศึกษา) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,223,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 143,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้  5,000
.-บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้แกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับการ
อนุมัติให้ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ(กองการศึกษา) 

คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

คาเชาบ้าน ตั้งไว้  108,000.-บาท 
        -เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพักพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
เบิก คาเชาบ้านของเทศบาล (กองการศึกษา) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้  30,000.- บาท 
        -เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรจากเทศบาล (เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9
 กรกฎาคม 2562, ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน 
         สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม) (กองการศึกษา) 

ค่าใช้สอย รวม 860,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 132,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    ตั้งไว้  20,000
.-บาท               
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เชนคาเย็บ
ปกหนังสือ,คาจ้างเหมาถายเอกสารสื่อการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด , สําเนาแบบพิมพ์ตาง ๆ , คา
ธรรมเนียม, คาจ้างเหมาบริการ, คาโฆษณาและเผยแพร , คาจัด
สงหนังสือ วารสารตางๆ หรือสิ่งพิมพ์ตาง ๆฯลฯ(กองการศึกษา) 
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ 112,000.- บาท           
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ คาสนับสนุน
รถรับ–สงนักเรียนในพื้นที่ตําบลยอด  รายละเอียดดังนี้   
        1.บ้านปางส้าน ถึง โรงเรียนไตรเขตฯ 1
 คัน จํานวน  11,000.- บาท 
        2.บ้านผาสิงห์ ถึง โรงเรียนไตรเขตฯ  1
  คัน จํานวน  12,000.- บาท 
        3.บ้านผาหลัก ถึง โรงเรียนไตรเขตฯ   1
 คัน จํานวน  19,000.- บาท 
        4.บ้านยอด ถึง โรงเรียนไตรเขตฯ    1
 คัน จํานวน  10,000.- บาท 
        5.บ้านผาสิงห์ ถึง โรงเรียนบ้านผาหลัก 1
 คัน จํานวน 10,000.- บาท 
        6.บ้านยอด ถึง โรงเรียนบ้านผาหลัก   1
 คัน จํานวน  13,000.- บาท 
        7.บ้านปางส้าน ถึง โรงเรียนบ้านผาหลัก 1
 คัน จํานวน 8,000.- บาท 
        8.บ้านสะเกิน ถึง โรงเรียนไตรเขตฯ   1
 คัน จํานวน  17,000.- บาท 
        9.บ้านน้ําเกาะ ถึง โรงเรียนบ้านผา
หลัก  คัน จํานวน 12,000.- บาท 
        (เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง
ปัจจุบัน)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 153  ลําดับที่ 1 (กองการศึกษา)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การจัดงานวันมะแขนหอมรสดี ชมวิถีชนเผา จํานวน 300,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ 300,000.-บาท 
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จาย โครงการจัดงานวันมะแขนหอมรส
ดี  ชมวิถีชนเผา ประจําป พ.ศ. 2563  เพื่อจายเป็นคาวัสดุ
อุปกรณ์  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาจ้างเหมาบริการ  และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่ จําเป็นในการจัดโครงการ (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายคาใช้จายในการ
         จัดงาน การ จัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมกีฬาเข้า
รวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ.2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 190  ลําดับที่ 3 (กองการศึกษา) 

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ   ตั้งไว้  120,000.- บาท 
        -เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาลงทะเบียนตางๆ คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ(กองการศึกษา)   

จ้างเหมาบริการ ตําแหนง ผู้ชวยผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ประสานงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

จํานวน 90,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ 90,000.บาท 
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน โครงการจ้าง
เหมาบริการ ตําแหนง ผู้ชวยผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ประสานงาน
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล  คาจ้างเหมาบริการลูกจ้าง
รายโครงการ จํานวน 1 ราย  เป็นเงิน 90,000.- บาท (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
         ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559)  เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 218  ลําดับที่ 1 (กองการศึกษา) 
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จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์รับ สง นักเรียน  ศพด. ตําบล
ยอด

จํานวน 168,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 168,000.-บาท
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน โครงการจ้าง
เหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์รับสงนักเรียน ศพด. ตําบล
ยอด  คาจ้างเหมาบริการลูกจ้างรายโครงการ จํานวน 2 ราย  เป็น
เงิน 168,000.- บาท (ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559) เป็นไป
ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 155  ลําดับ
ที่ 16 (กองการศึกษา) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้  50,000.- บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือ ซอมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ , คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง , คาบํารุงรักษาหรือ ซอมแซมทรัพย์สินอื่น (การซอมปกติ
และการซอมกลาง)  เชน คอมพิวเตอร์ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล ตําบลยอด , รถรับสงนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตําบลยอด ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
) (กองการศึกษา)   

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

วัสดุสํานักงาน   ตั้งไว้  30,000.-บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน(วัสดุคง
ทน และวัสดุสิ้นเปลือง)  เชน  เครื่องคิดเลข  เครื่องเจาะ
กระดาษ  กรรไกร  ตรา
ยาง  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา ฯลฯ สําหรับใช้ในกองการ
ศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัด (เป็นไปตามหนังสือ ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559)  (กอง
การศึกษา) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  30,000.-บาท
        -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุคง
ทน และวัสดุสิ้นเปลือง) เชน  แปรงฟันเด็ก , ยาสีฟันเด็ก  ไม้
กวาด  สบู  ผงซักฟอก ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้ํา ฯลฯ
  สําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัด (เป็นไปตามหนังสือ ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559)(กองการ
ศึกษา) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง   ตั้งไว้ 50,000.- บาท 
        -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ ขนสง รถรับสง
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยอด (วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล)  เชน แม
แรง  ยางรถยนต์  น้ํามันเบรก  สายไมล์  เพลา  ฟลม์กรอง
แสง  แบตเตอรี่  ฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559)  (กองการศึกษา) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว้  80,000.-  บาท 
        -เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (วัสดุสิ้น
เปลือง) สําหรับรถรับสงนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ยอด และวัสดุอื่นที่จําเป็นที่ใช้ในการ ปฏิบัติราชการของ
เทศบาล  เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่องตาง ๆ
 น้ํามันจารบี  ฯลฯ  (เป็นไป ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559) (กองการศึกษา) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้  30,000.-บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล)  เชน  แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์  เม้าส์  ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559)  (กองการศึกษา) 
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งบลงทุน รวม 217,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 217,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัติ จํานวน 16,000 บาท

จัดซื้อเครื่องปั้มน้ําอัตโนมัติ ตั้งไว้  16,000.- บาท 
        -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปั้มน้ํา อัตโนมัติ จํานวน 2
  เครื่อง (สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด) (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563)หน้าที1่5ลําดับที่ 7 (กองการ
ศึกษา) 

จัดซื้อผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 80,000 บาท

จัดซื้อผ้าม้านพร้อมอุปกรณ์  ตั้งไว้ 80,000.- บาท 
        -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อผ้าม้านพร้อม อุปกรณ์และติด
ตั้ง  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลยอด)  (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นเพมิ่ เติมครั้งที่ 3/2563)หน้าที่ 16 ลําดับที1่0 (กอง
การศึกษา) 

ถังเก็บน้ําแบบพลาสติก จํานวน 11,700 บาท

ถังเก็บน้ําแบบพลาสติก ตั้งไว้  11,700.- บาท 
        -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังเก็บน้ําแบบพลาสติก ขนาดความ
จุ  2,000 ลิตร จํานวน 3 ใบ (สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด) (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2562) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563หน้าที่14ลําดับที4่) (กองการศึกษา)   

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 30,300 บาท

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตั้งไว้  30,300.- บาท 
        -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ (ตั้ง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562
) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563)  หน้าที1่4
ลําดับที5่(กองการศึกษา) 
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โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) จํานวน 54,000 บาท

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)  ตั้งไว้ 54,000.- บาท 
        -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED) 
แบบ Smart TV จํานวน 4 เครื่อง (สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด)  (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2562)  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม
ครงั้ ที่ 3/2563)หน้าที1่5ลําดับที6่  (กองการศึกษา) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน  ตั้งไว้ 17,000.- บาท 
        -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง   
        คุณลักษณะพื้นฐาน  
            -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐาน ไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
            -หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB  
            -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมน้อยกวา 4 GB  
            -มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด SolidState Drive ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย  
            -มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
            -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง  
            -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา ไมน้อยกวา 3 ชอง  
            -มีแปนพิมพ์และเมาส์  
            -มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1
 หนวย 
             (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563)หน้าที1่5 ลําดับที่ 8
 (กองการศึกษา) 
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เครื่องพิมพ์ จํานวน 8,600 บาท

เครื่องพิมพ์ ตั้งไว้ 8,600.- บาท 
        -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300
.- บาท 
         เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
          คุณลักษณะ พื้นฐาน 
                -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
                -มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi  
                -มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมน้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ
นาที 
                -มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมน้อยกวา 15 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอ
นาที(ipm) 
                -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จําวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
  (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563)หน้าที1่6ลําดับที9่  (กองการศึกษา) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,166,540 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,426,540 บาท

ค่าใช้สอย รวม 849,540 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

กีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลยอด จํานวน 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ    ตั้งไว้ 20,000.บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน  โครงการกีฬานักเรียนโรงเรียน
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลยอด  เพื่อจายเป็น คาวัสดุอุปกรณ์ คา
อาหารและเครื่องดื่ม  คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่
จําเป็นในการจัดโครงการ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ 
         แขงขันกีฬาและ การสงเสริมกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ของ อปท. พ.ศ.2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561
-2565) หน้า 154  ลําดับที่ 9 (กองการศึกษา) 

เข้าคายลูกเสือ-เนตรนารีเด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตําบลยอด จํานวน 35,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ  ตั้งไว้ 35,000.บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน  โครงการเข้าคายลูกเสือ-เนตร
นารีเด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตําบลยอด เพื่อจายเป็นคา
วัสดุอุปกรณ์  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาจ้างเหมาบริการ  และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น ในการจัดโครงการ (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายคาใช้จายในการจัด 
         งาน การจัดการ แขงขันกีฬาและการสงเสริมกีฬาเข้ารวม
การแขงขันของ อปท. พ.ศ.2559)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 155  ลําดับที่ 15 (กองการศึกษา) 
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สงเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายใยชุมชน จํานวน 15,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ  ตั้งไว้ 15,000.บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน  โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสายใยชุมชน  ประจําป  พ.ศ.2564 เพื่อจายเป็นคา
วัสดุอุปกรณ์  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาจ้างเหมาบริการ  และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ของ อปท. พ.ศ.2559) เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น  (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 153  ลําดับที่ 6 (กองการศึกษา) 

สนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 779,540 บาท

-โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเกิน  ตั้งไว้  174,060.- บาท  รายละเอียด
ดังนี้ 
        1. คาสนับสนุนอาหารกลางวัน   ตั้งไว้  107,800.- บาท  
-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเกิน   อัตราคนละ 20
.-บาท  จํานวน 245 วัน (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 155  ลําดับที่ 17 (กองการศึกษา) 
        2. รายจายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา   ตั้ง
ไว้  4,000.- บาท 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเกิน เชน,คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ , คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ฯลฯ(กองการศึกษา) 
        3.คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ตั้งไว้  37,400.- บาท 
-เพื่อจายเป็นจัดซื้อ    สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ
เครื่องเลนพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเกิน อัตราคน
ละ 1,700.- บาท/ป โดยคํานึงถึงสัดสวนที่เหมาะสมกับบริบทของ
แตละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
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  กรกฎาคม 2563) (กองการศึกษา) 
        4.สนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5)  ตั้งไว้  24,860.- บาท 
-เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ป , คา
อุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ป , คาเครื่องแบบนัก
เรียน อัตราคนละ 300.- บาท/ป , คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา
คนละ 430.- บาท/ป  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเกิน (เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลง
วันที่ 14  กรกฎาคม 2563) (กองการศึกษา) 

-โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอด   ตั้งไว้ 119,950.- บาท  รายละเอียดดัง
นี้   
        1.คาสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 73,500.-บาท 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอด อัตราคนละ 20.-บาท  จํานวน 245
 วัน (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14  กรกฎาคม 2563) เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 155  ลําดับที่ 18 (กอง
การศึกษา) 
        2.รายจายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ตั้ง
ไว้ 4,000.-บาท 
-เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอด เชน คาธรรมเนียมและ คาลง
ทะเบียนตาง ๆ, คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ฯล (กองการศึกษา) 
        3.คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ตั้งไว้  25,500.- บาท 
-เพื่อจายเป็นจัดซื้อ สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ
เครื่องเลนพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอด อัตราคน
ละ 1,700.- บาท/ป โดยคํานึงถึงสัดสวนที่เหมาะสมกับบริบทของ
แตละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
  กรกฎาคม 2563) (กองการศึกษา) 
        4.สนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5)  ตั้งไว1้6,950.- บาท 
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-เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ป , คา
อุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ป , คาเครื่องแบบนัก
เรียน อัตราคนละ 300.- บาท/ป , คากิจกรรมพัฒนาผู้เรีย
น อัตราคนละ 430.- บาท/ป  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอด (เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ ว4110 ลงวันที่ 14  กรกฎาคม 2563) (กองการศึกษา) 

-โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหลัก  ตั้งไว้  127,680.- บาท  รายละเอียด
ดังนี้ 
        1.คาสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 78,400.-บาท 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหลัก อัตราคนละ 20
.-บาท  จํานวน 245 วัน (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
  กรกฎาคม 2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 155  ลําดับที่ 19 (กองการศึกษา) 
        2.รายจายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 4,000
.-บาท  
-เพื่อจายเป็น คาใช้จายใน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหลัก  เชน คาธรรมเนียมและ คาลง
ทะเบียนตาง ๆ , คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ฯลฯ  (กองการศึกษา) 
        3.คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ตั้งไว้  27,200
.- บาท  
-เพื่อจายเป็นจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ
เครื่องเลนพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหลัก อัตราคน
ละ 1,700.- บาท/ป โดยคํานึงถึงสัดสวนที่เหมาะสมกับบริบทของ
แตละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
  กรกฎาคม 2563) (กองการศึกษา) 
        4.สนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5)  ตั้งไว้ 18,080.- บาท 
-เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ป , คา
อุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ป , คาเครื่องแบบนัก
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เรียน อัตราคนละ 300.- บาท/ป , คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา
คนละ 430.- บาท/ป  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหลัก (เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที่ 14  กรกฎาคม 2563)  (กองการศึกษา) 

-โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางส้าน  ตั้งไว้  135,410.- บาท 
        1.คาสนับสนุนอาหารกลางวัน   ตั้งไว้  83,300.-บาท  
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางส้าน  อัตราคนละ 20
.-บาท  จํานวน 245 วัน (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
  กรกฎาคม 2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 155  ลําดับที่ 20 (กองการศึกษา) 
        2.รายจายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ตั้ง
ไว้ 4,000.- บาท 
-เพื่อจาย เป็นคาใช้จายใน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางส้าน  เชน  คาธรรมเนียม และคาลง
ทะเบียนตาง ๆ , คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ฯลฯ  (กอง การศึกษา) 
        3.คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ตั้งไว้  28,900
.- บาท  
-เพื่อจายเป็นจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ
เครื่องเลนพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางส้าน อัตรา
คน ละ 1,700.- บาท/ป โดยคํานึงถึงสัดสวนที่เหมาะสมกับบริบท
ของแตละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
  กรกฎาคม 2563) (กองการศึกษา) 
        4.สนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5)  ตั้งไว้ 19,210.- บาท 
-เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ป , คา
อุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ป , คาเครื่องแบบนัก
เรียน อัตราคนละ 300.- บาท/ป , คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา
คนละ 430.- บาท/ป  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางส้าน (เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110
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 ลงวันที่ 14  กรกฎาคม 2563)   (กองการศึกษา) 
 
-โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์  ตั้งไว้  150,870.-บาท  รายละเอียดดัง
นี้ 
        1.คาสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้  93,100.-บาท 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์  อัตราคนละ 20
.-บาท  จํานวน 245 วัน (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
  กรกฎาคม 2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 115  ลําดับที่ 21 (กองการศึกษา) 
        2.รายจายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ตั้ง
ไว้ 4,000.-บาท 
-เพื่อจายเป็น คาใช้จายใน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์  เชน คาธรรมเนียมและ คาลง
ทะเบียนตาง ๆ , คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ฯลฯ  (กองการศึกษา) 
        3.คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ตั้งไว้  32,300
.- บาท  
-เพื่อจายเป็นจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ
เครื่องเลนพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์ อัตราคน
ละ 1,700.- บาท/ป โดยคํานึงถึงสัดสวนที่เหมาะสมกับบริบทของ
แตละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
  กรกฎาคม 2563) (กองการศึกษา) 
        4.สนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5)  ตั้งไว2้1,470.- บาท  
-เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ป , คา
อุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ป , คาเครื่องแบบนัก
เรียน อัตราคนละ 300.- บาท/ป , คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา
คนละ 430.- บาท/ป  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์ (เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0816.2/ว4110 ลงวัน
ที่ 14  กรกฎาคม 2563) (กองการศึกษา) 
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- โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ําเกาะ ตั้งไว้  71,570.-บาท  รายละเอียดดัง
นี้ 
        1.คาสนับสนุนอาหารกลางวัน   ตั้งไว้  44,100.-บาท  
- เพื่อจายเป็นคาใช้จาย สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ําเกาะ  อัตรา คนละ 20
.-บาท  จํานวน 245 วัน  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
  กรกฎาคม2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 155  ลําดับที่ 22 (กองการศึกษา) 
        2.รายจายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ตั้ง
ไว้ 2,000.-บาท  
-เพื่อจาย เป็นคาใช้จายใน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ําเกาะ  เชน คาธรรมเนียม และคาลง
ทะเบียนตาง ๆ , คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ฯลฯ (กอง การศึกษา) 
        3.คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ตั้งไว้  15,300
.- บาท  
-เพื่อจายเป็นจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ
เครื่องเลนพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ําเกาะ  อัตรา
คน ละ 1,700.- บาท/ป โดยคํานึงถึงสัดสวนที่เหมาะสมกับบริบท
ของแตละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
  กรกฎาคม 2563) (กองการศึกษา) 
        4.สนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5)  ตั้งไว้ 10,170.- บาท 
-เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ป , คา
อุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ป , คาเครื่องแบบนัก
เรียน อัตราคนละ 300.- บาท/ป , คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา
คนละ 430.- บาท/ป  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ําเกาะ (เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที่ 14  กรกฎาคม 2563) (กองการศึกษา) 
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ค่าวัสดุ รวม 577,000 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 577,000 บาท

 คาอาหารเสริม (นม)   ตั้งไว้  577,000.- บาท  แยกเป็น 
        1.คาอาหารเสริม (นม)   ตั้งไว้  200,000.-บาท เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ การจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน  6 ศูนย์ อัตราคนละ 7.82
 บาท จํานวน  260 วัน  ดังนี้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะ
เกิน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอด  ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผา
หลัก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางส้าน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผา
สิงห์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ําเกาะ (เป็นไป ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
  กรกฎาคม 2563) เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 155-161 ลําดับที่ 27-32 (กองการศึกษา) 
        2.คาอาหารเสริม (นม)  ตั้งไว้  377,000.-บาท  เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) 4 โรงเรียน อัตราคนละ 7.82 บาท 260 วัน ดัง
นี้  โรงเรียนบ้านสะเกิน, โรงเรียนบ้านผาหลัก, โรงเรียนบ้าน ปาง
ส้าน และโรงเรียนเล็กบ้านผาสิงห์ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
  กรกฎาคม 2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 160  ลําดับที่ 23-26 (กองการศึกษา) 

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563  09:37:24 หน้า : 48/81



งบเงินอุดหนุน รวม 740,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 740,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านปางส้าน จํานวน 48,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางส้าน ตั้ง
ไว้  48,000.-บาท    
        -เพื่อจาย เป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บ้านปางส้าน อัตรา คนละ 20.-บาท จํานวน 200  วัน (เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที่ 14  กรกฎาคม 2563 และ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559
         ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 161  ลําดับที่ 35 (กองการศึกษา) 

สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านผาสิงห์ จํานวน 72,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาสิงห์  ตั้ง
ไว้ 72,000.-บาท 
        -เพื่อจาย เป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บ้านผาสิงห์  อัตราคนละ 20.-บาท จํานวน 200  วัน  (เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลง
วันที่ 14  กรกฎาคม 2563 และ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559
         ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 161  ลําดับที่ 36 (กองการศึกษา) 

สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านผาหลัก จํานวน 268,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ   อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาหลัก  ตั้ง
ไว้ 268,000.-บาท 
        -เพื่อจาย เป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บ้านผาหลัก อัตราคนละ 20.-บาท จํานวน 200 วัน  (เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลง
วันที่ 14  กรกฎาคม 2563และ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559 
         ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 161  ลําดับที่ 34 (กองการศึกษา) 
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สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านสะเกิน จํานวน 352,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนโรงเรียนบ้านสะเกิน ตั้ง
ไว้  352,000.- บาท           
        - เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บ้านสะเกิน อัตราคนละ 20.-บาท จํานวน  200 วัน  (เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลง
วันที่ 14  กรกฎาคม 2563และ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559 
          ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 161  ลําดับที่ 33 (กองการศึกษา) 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 120,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน  ตั้งไว้   120,000.-  บาท  อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมู 1-6 หมูบ้านละ 20,000.- บาท 
        -เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข อยางน้อย 3
 โครงการ เชน โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน) ทูล
กระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี, โครงการ
ควบคุมโรค มาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี, โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ
 (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ,ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 133,137,139,143,147,151 ลําดับที่ 1-3  (สํานักปลัด)  
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 148,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 148,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 32,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    ตั้งไว้  2,000.- บาท 
        -เพื่อจายเป็นคาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ ตามจํานวนสุนัขและแมว ตัวละ 3 บาท ตอครั้ง ของการ
สํารวจและขึ้นทะเบียน (ปละ 6 บาท) (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842               
         ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 168  ลําดับที่ 25,26 (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การเฝาระวังควบคุมปองกันโรคติดตอตําบลยอด จํานวน 30,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆตั้งไว้  30,000.- บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเฝาระวังควบคุมปองกัน
โรคติดตอตําบลยอด   (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หน้า 165  ลําดับที่ 6  (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563  09:37:24 หน้า : 52/81



ค่าวัสดุ รวม 116,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 116,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้  116,000.- บาท  แยก
เป็น
 1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้  100,000.- บาท  
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุคง
ทน และวัสดุสิ้นเปลือง) เชน เวชภัณฑ์, เคมีภัณฑ์, ทรายอะ
เบส, น้ํายาเคมีกําจัดยุงลายและแมลง และวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559)  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 165  ลําดับที่ 1,2,3  (สํานักปลัด)
 2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้  16,000.- บาท  -เพื่อ
จายเป็นคาดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตามจํานวนประชากรสุนัข/แมว ทั้ง
ที่มีเจ้าของ และไมมีเจ้าของจากการสํารวจขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สงหลักฐานการสํารวจให้กรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563)  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 165 ลําดับที่ 1 (สํานัก
ปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

จัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางประชารัฐ จํานวน 100,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว้  100,000.- บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จาย โครงการจัดการขยะมูลฝอยตาม
แนวทางประชารัฐฯ เชน การฝกอบรมให้ความรู้ , การรณรงค์การ
กําจัดขยะมูลฝอย, ฯลฯ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการจัด
โครงการ  (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
จัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560)  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 204  ลําดับที่ 3
 (สํานักปลัด) 
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างบอทิ้งขยะ บ้านยอด หมูที่ 2 จํานวน 33,400 บาท

กอสร้างบอทิ้งขยะบ้านยอด หมูที่ 2 ตั้งไว้ 33,400.- บาท
        -เพื่อจายเป็นคากอสร้างบอทิ้งขยะบ้านยอด หมูที่ 2
 ปริมาณงานกอสร้างบอทิ้งขยะ ขนาดปากหลุมกว้าง 10
 เมตร ท้องหลุมกว้าง 8 เมตร ลึก 2 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม
น้อยกวา 180 ลูกบาศก์เมตรพร้อมทําการกอสร้างถนนลูกรังขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 145 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม
น้อยกวา135ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
ยอด แบบเลขที่ 10/2564 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 204  ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)

กอสร้างบอทิ้งขยะบ้านผาหลัก หมูที่3 จุดที่1 จํานวน 15,000 บาท

กอสร้างบอทิ้งขยะบ้านผาหลัก หมูที่ 3 (จุดที่ 1) ตั้งไว้ 15,000
.- บาท
        -เพื่อจายเป็นคากอสร้างบอทิ้งขยะบ้านผาหลัก หมูที่ 3 (จุด
ที่ 1) ปริมาณงานกอสร้างบอทิ้งขยะ ขนาดปากหลุมกว้าง 10
 เมตร ท้องหลุมกว้าง 8 เมตร ลึก 2 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม
น้อยกวา 180 ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลยอด แบบเลขที่ 11/2564 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน) เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 204  ลําดับที่ 2 (สํานัก
ปลัด)
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กอสร้างบอทิ้งขยะบ้านผาหลัก หมูที่3 จุดที่2 จํานวน 51,600 บาท

กอสร้างบอทิ้งขยะบ้านผาหลัก หมูที่ 3 (จุดที่ 2) ตั้งไว้ 51,600
.- บาท
        -เพื่อจายเป็นคากอสร้างบอทิ้งขยะบ้านผาหลัก หมูที่ 3 (จุด
ที่ 2) ปริมาณงานกอสร้างบอทิ้งขยะ ขนาดปากหลุมกว้าง10
เมตร ท้องหลุมกว้าง8เมตร ลึก2เมตร หรือปริมาณดินขุดไมน้อย
กวา 180 ลูกบาศก์เมตรพร้อมทําการกอสร้างถนนลูกรังขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือปริมาณ
พื้นที่ไมน้อยกวา 630 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลยอด แบบเลขที่ 12/2564 (เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน) เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 204 ลําดับที่ 2
 (สํานักปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 274,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 274,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 274,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้  40,000
.- บาท  แยกเป็น
 1) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้  10,000
.- บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการ จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนให้ประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นการลงมติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องตาง ๆ การสงเสริมให้ความรู้การ
ปกครองในระบบประชาธิปไตย (เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท. พ.ศ
.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หน้า 215  ลําดับที่ 16  (สํานักปลัด)    
 2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้  30,000
.- บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการจัดงานวันสตรีสากลตําบล
ยอด (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 185  ลําดับที่ 1  (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

กิจกรรมปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว้   10,000.- บาท  
        -เพื่อจายเป็นคา จัดกิจกรรมการปกปองสถาบันสําคัญของ
ชาติ เพื่อให้ทุกภาคสวน  มีความจงรักภักดีตอสถาบันหลัก เกิด
ความจงรักภักดีและสร้างความสมานฉันท์เพื่อความผาสุกของคน
ในชาติ เชน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสําคัญ ฯลฯ
 (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมกีฬาเข้า
รวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ.2559) (สํานักปลัด)
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คาใช้จายในศูนย์ปฏิบัติการตอสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของเทศบาล
ตําบลยอด

จํานวน 30,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว้  30,000.- บาท  
        -เพื่อเป็นคาใช้จายในศูนย์ปฏิบัติการตอสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดของเทศบาลตําบลยอด  เชน การฝกอบรมเครือขายแกน
นําเยาวชนต้านยาเสพติด, โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา,โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพ
ติด ,โครงการเยาวชนต้นแบบต้านยาเสพติด, คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม,  คาเอกสาร  คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ ปายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 175  ลําดับที่ 2  (สํานักปลัด)

สงเสริมและสนับสนุนศูนย์ถายทอดความรู้วิชาการและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงตําบลยอด

จํานวน 94,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆตั้งไว้   94,000 บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน โครงการสงเสริมและสนับสนุน
ศูนย์ถายทอดความรู้วิชาการและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตําบล
ยอด  คาจ้างเหมาบริการลูกจ้างรายโครงการ จํานวน 1 ราย เป็น
เงิน 90,000.- บาท (เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542) และคาใช้จายที่จําเป็นในโครงการฯ รวมทั้งอุปกรณ์ที่จํา
เป็นอื่นๆ  เชน การถายทอดความรู้ด้านการผสมพันธุ์สัตว์  การ
ถายทอดความรู้การอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผาของระดับตําบล เป็น
ต้น  เป็นเงิน 4,000.- บาท  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 124 ลําดับที่ 33  (สํานักปลัด)
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สงเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยอด จํานวน 100,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ ตั้งไว้   100,000.- บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน โครงการสงเสริมอาชีพของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยอด  เชน สงเสริมอาชีพคน
พิการ  ผู้สูงอายุ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 124 ลําดับที่ 34  (สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติดตําบลยอด จํานวน 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว้  20,000.- บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จาย โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติดตําบลยอด ประจําป 2564 เพื่อ
จายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาจ้าง
เหมาบริการ  และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นในการจัด
โครงการ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริม
กีฬาเข้ารวมการแขงขันของอปท. พ.ศ.2559) เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 171  ลําดับที่ 12 (กอง
การศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 155,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

เข้าคายพุทธบุตรเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลยอด จํานวน 30,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  30,000.-บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน โครงการเข้าคายพุทธบุตรเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ตําบลยอด คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม  คาจ้างเหมาบริการ  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นใน
การจัดโครงการ  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
เสริมกีฬาเข้ารวมการแขงขันของอปท. พ.ศ.2559) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสี่ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 185  ลําดับที่ 5
 (กองการศึกษา)

จัดงานวันป๋ใหมเมี่ยน(วันตรุษจีน) จํานวน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ  ตั้งไว้ 10,000.-บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จาย โครงการจัดงานวันป๋ใหมเมี่ยน(วัน
ตรุษจีน) ประจําป พ.ศ. 2564 เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์ คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในการจัดโครงการ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงเสริมกีฬาเข้ารวมการแขงขันของอปท. พ.ศ
.2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 184  ลําดับที่ 1  (กองการศึกษา)
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สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับพนักงานเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  10,000.- บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับพนักงานเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้องถิ่น  คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจ้าง
เหมาบริการ  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการจัด
โครงการ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 185  ลําดับที่ 2  (กองการศึกษา)

สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุประจําหมูบานในเขตพื้นที่ตําบลยอด จํานวน 30,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  30,000.-บาท   
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จายกิจกรรมการฝกอบรมให้ความรู้แกผู้
สูงอายุ,กิจกรรมผู้สูงอายุประจําหมูบ้านในเขตพื้นที่ตําบล
ยอด  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมกีฬา
เข้ารวมการแขงขันของอปท. พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและการเข้ารับการฝก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 190 ลําดับที่ 1 (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี อําเภอสองแคว จังหวัดนาน จํานวน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ  ตั้งไว้   20,000.- บาท  อุดหนุนที่ทํา
การปกครองอําเภอสองแคว
        - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน โครงการจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธี อําเภอสองแคว จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 ที่สําคัญ เชน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพอ
แหงชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี  วันปยมหาราช และงานรัฐพิธี
ตางๆ ที่ทางราชการกําหนด เป็นต้น  (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของอปท.พ.ศ. 2559
)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 187
 ลําดับที่ 8  (สํานักปลัด)

จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดนาน จํานวน 25,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว้  25,000.- บาท  อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอสองแคว 
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน โครงการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดนาน ประจําป 2564 โดยมีคา
ใชจายประกอบด้วย สนับสนุนการประกวดร้องเพลง, การ
ประกวดธิดาดอยและชนเผาตางๆ, การประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุง ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
อุดหนุนของอปท.พ.ศ. 2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 187 ลําดับที่ 8  (สํานักปลัด)
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เงินอุดหนุนเอกชน

การดําเนินกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมตําบลยอด จํานวน 30,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน  ตั้งไว้ 30,000.- บาท  อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลยอด 
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมของสภา
วัฒนธรรมตําบลยอด (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนของอปท.พ.ศ. 2559)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565)หน้า 187  ลําดับที่ 8(กองการศึกษา)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การจ้างเหมาบริการพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 90,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว้  90,000.- บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน โครงการจ้างเหมาบริการ
พนักงานสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 1 ราย เป็นเงิน 90,000
.- บาท (เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  หน้า 209 ลําดับที่ 19 (สํานักปลัด)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,427,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,562,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,562,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,194,600 บาท

เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  1,194,600.-  บาท  -เพื่อจายเป็นเงิน
เดือนแกพนักงานเทศบาล รวม 12 เดือน 
 -  ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง  ระดับต้น)
 -  ตําแหนง  หัวหน้าฝายการโยธา (นักบริหารงานชาง  ระดับต้น)
 -  ตําแหนง  นายชางโยธา (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)  
 -  ตําแหนง  นายชางไฟฟา (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)  
 -  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  กรณีได้รับการปรับ
เงินเดือนเพิ่มเป็นเงิน 38,520.- บาท  (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เงินประจําตําแหนง   ตั้งไว้  60,000.- บาท  แยกเป็น
        1.เงินประจําตําแหนง   ตั้งไว้ 42,000.- บาท 
-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหาร
งานชาง ระดับต้น) รวม 12 เดือนๆ ละ 3,500.- บาท เป็น
เงิน  42,000.-บาท
        2.เงินประจําตําแหนง   ตั้งไว้ 18,000.- บาท 
-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหน้าฝายการโยธา (นักบริหาร
งานชาง ระดับต้น) รวม 12  เดือนๆ ละ  1,500.- บาท เป็น
เงิน  18,000.- บาท (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 260,000 บาท

คาจ้างพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  260,000.-  บาท  
-เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  
 -  ตําแหนง  ผู้ชวยนายชางโยธา  จํานวน 1 อัตรา  เป็น
เงิน 117,312.- บาท รวม 12 เดือนๆ ละ 9,776.- บาท  
 -  ตําแหนง  ผู้ชวยนายชางไฟฟา  จํานวน 1 อัตรา  เป็น
เงิน 131,412.- บาท รวม 12 เดือนๆ ละ 10,951.- บาท  
 -  เงินปรับปรุงคาจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  กรณีได้รับ
การปรับคาจ้างเพิ่ม  11,276.-  บาท  (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้  48,000.- บาท          
        -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา รวม 12 เดือนๆ ละ 2,000
.- บาท  เป็นเงิน 48,000.- บาท  (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 854,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 99,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 15,000
.- บาท 
        -เพื่อจายเป็นคาอาหารแกพนักงานและลูกจ้างที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ (กองชาง)

คาเชาบ้าน จํานวน 84,000 บาท

คาเชาบ้าน   ตั้งไว้   84,000.- บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
เบิกคาเชาบ้านของเทศบาล  (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  200,000.- บาท          
        -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งบริการ  เชน คาเย็บหนังสือ  คาซัก
ฟอก  คาตักสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพย์สิน คา
โฆษณาและเผยแพร   คาธรรมเนียม คาจ้างเหมาบริการเป็นคา
ออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอก ประเภทงานถนน  ประปา  ลําเหมือง ฯลฯ  
         คาจ้างเหมาบริการลูกจ้างรายโครงการฯ จํานวน 2
 ราย คาติดตั้งไฟฟา  คาติดตั้งประปา  หรือคาบริการอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)  (กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 100,000.- บาท  
        -เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาลงทะเบียนตางๆ คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ  (กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563  09:37:25 หน้า : 66/81



คาใช้จายในโครงการฝายต้นน้ําลําธาร จํานวน 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว้  20,000.- บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝายต้นน้ํา
ลําธาร(Check  Dam)  ในโครงการพระราชดําริ  เพื่อจายเป็น คา
วัสดุอุปกรณ์ คาอาหารและคาเครื่องดื่ม  คาจ้างเหมาบริการและ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายคาใช้จายในการจัดงาน 
         การจัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันของอปท. พ.ศ.2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 119  ลําดับที่ 1 (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  300,000.- บาท 
        -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง คาบํารุงรักษาหรือซอม
แซมทรัพย์สินอื่น(การซอมปกติและการซอมกลาง) เชนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561) (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

วัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  25,000.- บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน (วัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง) เชน เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร  ตรา
ยาง  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา ฯลฯ (เป็นไปตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559) (กองชาง)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว้  50,000.- บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล) เชน  ฟวส์  เทป
พันสายไฟฟา  สายไฟฟา  หลอดไฟฟา เข็มขัดรัดสายไฟฟา  ปลั๊ก
ไฟฟา  สวิตซ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559)(กองชาง)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

วัสดุกอสร้าง  ตั้งไว้  20,000.- บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง (วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล) เชน ไม้
ตางๆ ค้อน  คีม  ชะแลง  เลื่อย  สี  ทราย  กระเบื้อง ทอน้ําและ
อุปกรณ์ประปา  ทอตางๆ  ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559)(กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว้  10,000.-  บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (วัสดุสิ้น
เปลือง)  รถจักรยานยนต์  เครื่องตัดหญ้า  และวัสดุอื่นที่จําเป็นที่
ใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาล  เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่องตาง ๆ น้ํามันจารบี  ฯลฯ  (เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
          ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559)(กอง
ชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  30,000.- บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล) เชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล   ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์  แผนกรองแสง  เมาส์  ฯลฯ (เป็นไปตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
         ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559)  (กองชาง)  
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งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก จํานวน 11,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน  ประเภท ตู้เก็บเอกสารเหล็ก  ตั้งไว้ 11,000
 บาท 
        -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ขนาด 2
 บาน (แบบทึบ) จํานวน 2 หลัง (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562) 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,150,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,150,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,150,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1) กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านสะเกิน หมูที่ 
1 
 จํานวน 299,000 บาท

จํานวน 299,000 บาท

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านสะเกิน หมู
ที่ 1จํานวน 299,000 บาท 
        -เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน บ้านสะ
เกิน หมูที่ 1 ซอยนางบัวผิว  ใจมั้น ถึงหน้าบ้านนาย
เพชร  พิชัย ปริมาณงานกอสร้าง ขนาดความกว้าง 3 เมตร ความ
ยาว 134 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไมน้อย
กวา 402 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
ยอด แบบเลขที่1/2564(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึปัจจุบัน)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 ของเทศบาลตําบล
ยอด ลําดับที่ 2 หน้า 3
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2) กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านสะเกิน หมูที่ 
1 
 จํานวน 185,000 บาท

จํานวน 185,000 บาท

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านสะเกิน หมู
ที่ 1 จํานวน 185,000 บาท  
        -เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ภายในหมู
บ้าน(ซอยกลางหมูบ้าน) บ้านสะเกิน หมูที่ 1 ปริมาณงานกอ
สร้าง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 90 เมตร ความ
หนา 0.10 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา 360 ตาราง
เมตร หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลข
ที่ 2/2564 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ของเทศบาลตําบลยอด เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 ลําดับที่ 3
 หน้า 3

3) กอสร้างศาลาพักร้อนฝายน้ําล้นห้วยยอด บ้านยอด หมูที่ 2 
จํานวน 157,500 บาท

จํานวน 157,500 บาท

กอสร้างศาลาพักร้อนฝายน้ําล้นห้วยยอด หมูที่ 2
  จํานวน 157,500 บาท
        - เพื่อจายเป็นคากอสร้างศาลาพักร้อนฝายน้ําล้น
ห้วยยอด บ้านยอด หมูที่ 2 ปริมาณงานกอสร้าง ขนาดกว้าง 5
 เมตร ยาว 9 เมตร มีพื้นที่ไมน้อยกวา 45 ตารางเมตร หรือตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที่ 4/2564 (เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
เทศบาลตําบลยอด ลําดับที่ 32 หน้า 62
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4) กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมถนนลาดยางสายบน
หมูบ้าน บ้านยอด 
         หมูที่ 2 จํานวน 385,000 บาท

จํานวน 385,000 บาท

กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมถนนลาดยางสายบน
หมูบ้าน บ้านยอด หมูที่ 2  จํานวน 385,000 บาท-         
        -เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ริมถนนลาดยาง
สายบนหมูบ้าน บ้านยอด หมูที่ 2 ปริมาณงานกอสร้าง ขนาด
ปากรางกว้าง 0.40 เมตร ความยาว 184 เมตร ความลึก 0.40
 เมตร หนา 0.10 เมตร วางทอ คสล.ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.40
 เมตร จํานวน 8 ทอน หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
ยอด แบบเลขที่ 3/2564 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลยอด ลําดับที่ 33
 หน้า 62

5) กอสร้างโรงครัวพร้อมโรงเรือนเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัวประจํา
หมูบ้าน บ้านผาหลัก หมูที่ 3จํานวน 649,500 บาท

จํานวน 649,500 บาท

กอสร้างโรงครัวพร้อมโรงเรือนเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัวประจํา
หมูบ้าน บ้านผาหลัก หมูที่ 3 จํานวน 649,500 บาท
        -เพื่อจายเป็นคากอสร้างโรงครัวพร้อมโรงเรือนเก็บวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องครัวประจําหมูบ้าน   บ้านผาหลัก หมูที่ 3 ปริมาณ
งานกอสร้าง ขนาดความกว้าง 10.50 เมตร ความยาว 10.50
 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 110.25 ตารางเมตร หรือตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที่ 5/2564 (เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 3/2563 ของเทศบาลตําบลยอด ลําดับที่ 4 หน้า 6

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563  09:37:25 หน้า : 71/81



6) กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจําหมูบ้าน บ้านปางส้าน หมู
ที่4จํานวน300,000 บาท

จํานวน 300,000 บาท

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจําหมูบ้าน บ้านปางส้าน หมูที่ 4
 จํานวน 300,000 บาท
        -เพื่อจายเป็นคากอสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจําหมู
บ้าน บ้านปางส้าน หมูที่ 4 ปริมาณงานกอสร้าง ขนาดความ
กว้าง 8 เมตร ความยาว 12 เมตร ห้องน้ําขนาดความกว้าง2เมตร
ยาว2เมตร ปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา96 ตารางเมตร หรือตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลขที่6/2564 (เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
 ของเทศบาลตําบลยอด ลําดับที่ 5 หน้า 9
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7) กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านปางส้าน หมู
ที่ 4 จํานวน 3 จุด จํานวน 174,000 บาท

จํานวน 174,000 บาท

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านปางส้าน หมู
ที่ 4 จํานวน 3 จุดจํานวน 174,000 บาท -         
        -เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน บ้านปาง
ส้าน   หมูที่ 4  จํานวน 3 จุด  รายละเอียดดังนี้
 จุดที่ 1 ซอย1 ปริมาณงานกอสร้าง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 37
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไมน้อยกวา 111 ตาราง
เมตร หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลข
ที่7/2564(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ของเทศบาลตําบลยอด ลําดับที่ 5 หน้า 66
 จุดที่ 2 ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปริมาณงานกอสร้าง ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 25.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงาน
ไมน้อยกวา 76.50 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลยอด แบบเลขที่ 7/2564 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลยอด ลําดับที่ 5
 หน้า 66
 จุดที่ 3 ซอย11 ปริมาณงานกอสร้าง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 17
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไมน้อยกวา 51 ตาราง
เมตร หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด แบบเลข
ที่ 7/2564 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ของเทศบาลตําบลยอด ลําดับที่ 5 หน้า 66
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8) กอสร้างหอประชุมประจําหมูบ้าน บ้านผาสิงห์ หมูที่ 5  จํานวน 
728,000 บาท

จํานวน 728,000 บาท

กอสร้างหอประชุมประจําหมูบ้าน บ้านผาสิงห์ หมูที่ 5
 จํานวน 728,000 บาท 
        -เพื่อจายเป็นคากอสร้างหอประชุมประจําหมูบ้าน บ้านผา
สิงห์ หมูที่ 5 ปริมาณงานกอสร้าง ขนาดกว้าง 8 เมตร  ความ
ยาว 16 เมตร ความสูง 4.70 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไมน้อย
กวา128 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
ยอด แบบเลขที่ 8/2564 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 ของเทศบาลตําบล
ยอด ลําดับที่ 3 หน้า 11

9) ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสูที่ทํากิน บ้านน้ําเกาะ หมูที่ 6 จํานวน 
262,000 บาท

จํานวน 262,000 บาท

ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสูที่ทํากินภายในหมูบ้านน้ําเกาะ หมูที่ 6
 จํานวน 262,000 บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสูที่ทํากินภายในหมู
บ้านน้ําเกาะ หมูที่ 6 ปริมาณงานดังนี้
     จุดที่ 1 งานดินขุด ตักขึ้นรูปคันทาง  ขนาดกว้าง 3
 เมตร ยาว 300 เมตร วางทอ คสล. ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.80
 เมตร จํานวน 6 ทอน
     จุดที่ 2 งานถมดินคันทาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200
 เมตร หนา 0.20 เมตร ถมหินโมขนาด สามสวนแปดนิ้ว หรือสาม
สวนสี่นิ้ว ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว200 เมตร หนา 0.05 เมตร วาง
ทอ คสล. ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 7 ทอน
     จุดที่ 3 งานขุดปรับดินข้างถนนขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 2
 เมตร ยาว 40 เมตร
     จุดที่ 4 งานขุดปรับดินข้างถนนขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 2
 เมตร ยาว 50 เมตร
            จุดที่ 5 งานขุดปรับดินข้างถนนขนาดกว้าง 3
 เมตร สูง 2 เมตร ยาว 140 เมตร
            จุดที่ 6 งานขุดปรับดินข้างถนนขนาดกว้าง 3
 เมตร สูง 2 เมตร ยาว 70 เมตร
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            จุดที่ 7 งานขุดปรับดินข้างถนนขนาดกว้าง 3
 เมตร สูง 1 เมตร ยาว 40 เมตร
            จุดที่ 8 วางทอ คสล.ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 1
 เมตร จํานวน 5 ทอน
            จุดที่ 9 วางทอ คสล.ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 1
 เมตร จํานวน 5 ทอน
            จุดที่ 10 วางทอ คสล.ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.80
 เมตร จํานวน 5 ทอน
            จุดที่ 11 วางทอ คสล.ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.60
 เมตร จํานวน 5 ทอน
            จุดที่ 12 วางทอ คสล.ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 1
 เมตร จํานวน 6 ทอน
            หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยอด เลข
ที่ 9/2564 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ของเทศบาลตําบลยอด ลําดับที่ 18 หน้า 72

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 10,000 บาท

 คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง   ตั้งไว้  10,000
.- บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาจ้างออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง ประเภทงานอาคาร (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558) (กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

วัสดุการเกษตร   ตั้งไว้  5,000.-  บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (วัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง)  เชน ไม้ประดับ , ปุ๋ย ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) (กองชาง)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ ตั้งไว้  20,000.-  บาท  
        -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา (เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 72  ลําดับที่ 18 (กองชาง)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,383,836 บาท

งบกลาง รวม 5,383,836 บาท
งบกลาง รวม 5,383,836 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 110,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างเทศบาล  ตั้ง
ไว้  110,000.- บาท                     
 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างเทศบาล   ตั้ง
ไว้  60,000.- บาท  เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคม  ให้กับ
ลูกจ้างของเทศบาลตําบลยอด 
 2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างเทศบาล   ตั้ง
ไว้  50,000.- บาท เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคม  ให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน 5
 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่ว
ไป) จํานวน 1 อัตรา (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว2042 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563) 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เงินสมทบกองทุนทดแทน ตั้งไว้  5,000.- บาท 
- เพื่อจายสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายป ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
โดยประมาณทั้งป คํานวณจากคาจ้างตั้งแตวันที่มีหน้าที่จายเงิน
สมทบ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และพระ
ราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561) 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,340,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ตั้งไว้  3,340,000.-  บาท  
-เพื่อดําเนินการรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลยอด ที่มีอายุ 60 ป บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การ
จายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ป จะได้
รับ 600.- บาท , อายุ 70-79 ป จะได้รับ 700.- บาท , อายุ 80-
89 ป จะได้รับ 800.- บาท และอายุ 90 ปขึ้นไป จะได้รับ 1,000
.- บาท จํานวน 12  เดือน (เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์การจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2562) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 173  ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,100,000 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ   ตั้งไว้  1,100,000.-  บาท 
- เพื่อดําเนินการรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แกคน
พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดย
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความ
พิการคนละ 800.- บาท ตอเดือน (ตามมติเมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557)  ในเขตเทศบาลตําบลยอด โดยใช้ข้อมูลการ
ขึ้นทะเบียนผู้พิการ และตามการคาดการณ์วาจะมีผู้พิการมาลง
ทะเบียนเพิ่มขึ้น จํานวน 12 เดือน (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 173  ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์   ตั้งไว้  60,000.-  บาท  
-เพื่อดําเนินการรองรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ ให้แกผู้
ปวยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความ
เป็นอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้งของผู้อุปการะเลี้ยงดู ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ปวยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500 บาท ตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน ในเขตเทศบาล
ตําบลยอด  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
จายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 173  ลําดับที่ 3

สํารองจาย จํานวน 323,836 บาท

เงินสํารองจาย  ตั้งไว้  323,836.- บาท 
- เพื่อจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น เชน การ
ปองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  น้ําปาไหลหลาก  แผนดิน
ถลม  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  โรคติดตอ ฯลฯ ที่ไม
สมารถคาดการณ์ไว้ลวงหน้า (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563)  

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

คาใช้จายในการจัดการจราจร  ตั้งไว้  10,000.- บาท  
     -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเส้น สัญญาณ
ไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ปายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจรแผง
พลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นต้น (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563)
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 60,000 บาท

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้ง
ไว้  60,000.-  บาท  
-เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ไมน้อยกวาร้อยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 166  ลําดับที่ 17

ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 13,000 บาท

ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   ตั้งไว้  13,000.-  บาท 
- เพื่อจายเป็นทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้
ด้อยโอกาสที่อยูในพื้นที่ของเทศบาลตําบลยอด (เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 153  ลําดับที่ 2

สงสมทบ ส.ท.ท. จํานวน 32,000 บาท

สงสมทบ ส.ท.ท.   ตั้งไว้  32,000.-  บาท   
-เพื่อเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายจายขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 ในอัตราร้อย
ละ เศษ 1 สวน 6 ของรายรับจริงในปที่ผานมาไมรวมเงินอุดหนุน
ทั่วไป จายขาดเงินสะสมและเงินกู้  

เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เงินชวยเหลือพิเศษพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  ตั้ง
ไว้ 10,000.- บาท    
-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษพนักงานเทศบาลและลูกจ้างซึ่งถึง
แกความตายในขณะดํารงตําแหนง 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 320,000 บาท

สงสมทบ ก.บ.ท.   ตั้งไว้   320,000.- บาท  
- เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ สวนท้องถิ่น
ตามกฎหมาย ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับประจําป ไมรวม
เงินอุดหนุนทั่วไป  จายขาดเงินสะสม และเงินกู้  
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลยอด
อําเภอ สองแคว  จังหวัดนาน

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 125,334.03 97,438.16 100,883.00 125,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 3,477.00 3,279.90 2,368.68 2,500.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 1,420.00 1,032.00 448.00 2,500.00 100.00 % 5,000.00
     อากรการฆาสัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00

รวมหมวดภาษีอากร 130,231.03 101,750.06 103,699.68 130,000.00 105,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหนายเนื้อสัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้รับจ้างให้บริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเปนผู้รับจ้างให้บริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 340.00 620.00 270.00 500.00 0.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาปรับการผิดสัญญา 18,196.00 34,881.00 0.00 24,000.00 422.08 % 125,300.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

3,412.00 5,400.00 2,850.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 % 300.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 21,948.00 40,901.00 3,120.00 38,000.00 137,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 277,120.29 249,381.91 279,747.32 250,000.00 40.00 % 350,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 277,120.29 249,381.91 279,747.32 250,000.00 350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 200.00 700.00 0.00 500.00 -80.00 % 100.00
     คาขายแบบแปลน 116,000.00 32,000.00 33,000.00 30,000.00 -100.00 % 0.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 0.00 300.00 200.00 -50.00 % 100.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 61,860.00 68,210.00 60,180.00 82,300.00 -2.79 % 80,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 178,060.00 100,910.00 93,480.00 113,000.00 80,200.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ 310,244.77 244,356.85 234,048.89 315,000.00 -20.63 % 250,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 11,013,071.21 10,399,398.27 10,567,999.00 11,375,500.00 -0.66 % 11,300,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,055,339.84 1,148,553.84 1,060,762.80 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 24,698.75 21,757.04 20,167.32 25,000.00 0.00 % 25,000.00
     ภาษีสุรา 602,695.88 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,453,027.55 2,330,958.42 2,505,926.86 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาภาคหลวงแร 22,877.55 22,109.98 23,590.40 25,000.00 0.00 % 25,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 18,783.43 18,166.58 22,127.44 25,000.00 0.00 % 25,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาด้วยอุทยานแหงชาติ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

3,120.00 431.00 0.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,503,858.98 14,185,731.98 14,434,622.71 15,469,000.00 15,327,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

14,127,492.00 14,198,481.00 14,990,117.00 16,000,000.00 6.25 % 17,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,127,492.00 14,198,481.00 14,990,117.00 16,000,000.00 17,000,000.00
รวมทุกหมวด 29,238,710.30 28,877,155.95 29,904,786.71 32,000,000.00 33,000,000.00
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,202,044

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,879,820

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,924,700

แผนงานสาธารณสุข 268,000

แผนงานเคหะและชุมชน 200,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 274,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 265,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,577,600

แผนงานการเกษตร 5,000

แผนงานการพาณิชย์ 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 5,383,836

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็น
ชอบของสภาเทศบาลตําบลยอด และโดยอนุมัติของผู้วาราชการจังหวัดนาน

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลยอด
อ.สองแคว  จ.น่าน



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายเทศมนตรีตําบลยอดปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล

ข้อ 7. ให้นายเทศมนตรีตําบลยอดมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายเชิดศักดิ์  ภิมาล)

ตําแหนง นายเทศมนตรีตําบลยอด

เห็นชอบ

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

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

ตําแหนง ...............................................



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,595,220 1,554,024 7,149,244
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,970,580 1,554,024 4,524,604

งบดําเนินงาน 2,467,000 473,200 2,940,200
    ค่าตอบแทน 497,000 183,200 680,200

    ค่าใช้สอย 1,280,000 190,000 1,470,000

    ค่าวัสดุ 410,000 100,000 510,000

    ค่าสาธารณูปโภค 280,000 0 280,000

งบลงทุน 6,200 36,400 42,600
    ค่าครุภัณฑ์ 6,200 36,400 42,600

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000
    รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 0 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 0 50,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลยอด
อ.สองแคว  จ.น่าน
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งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

                              รวม 8,138,420 2,063,624 10,202,044
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 761,820 0 761,820
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 761,820 0 761,820

งบดําเนินงาน 538,000 80,000 618,000
    ค่าตอบแทน 78,000 0 78,000

    ค่าใช้สอย 365,000 80,000 445,000

    ค่าวัสดุ 95,000 0 95,000

งบลงทุน 2,500,000 0 2,500,000
    ค่าครุภัณฑ์ 2,500,000 0 2,500,000

                              รวม 3,799,820 80,000 3,879,820

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลยอด
อ.สองแคว  จ.น่าน

หน้า : 2/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 3,317,560 0 3,317,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,317,560 0 3,317,560

งบดําเนินงาน 1,223,000 1,426,540 2,649,540
    ค่าตอบแทน 143,000 0 143,000

    ค่าใช้สอย 860,000 849,540 1,709,540

    ค่าวัสดุ 220,000 577,000 797,000

งบลงทุน 217,600 0 217,600
    ค่าครุภัณฑ์ 217,600 0 217,600

งบเงินอุดหนุน 0 740,000 740,000
    เงินอุดหนุน 0 740,000 740,000

                              รวม 4,758,160 2,166,540 6,924,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลยอด
อ.สองแคว  จ.น่าน

หน้า : 3/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

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 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000
    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

งบลงทุน 100,000 100,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 100,000

                              รวม 200,000 200,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลยอด
อ.สองแคว  จ.น่าน

หน้า : 4/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 274,000 274,000
    ค่าใช้สอย 274,000 274,000

                              รวม 274,000 274,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 20,000 80,000 90,000 190,000
    ค่าใช้สอย 20,000 80,000 90,000 190,000

งบเงินอุดหนุน 0 75,000 0 75,000
    เงินอุดหนุน 0 75,000 0 75,000

                              รวม 20,000 155,000 90,000 265,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลยอด
อ.สองแคว  จ.น่าน

หน้า : 5/7



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบบุคลากร 1,562,600 0 1,562,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,562,600 0 1,562,600

งบดําเนินงาน 854,000 0 854,000
    ค่าตอบแทน 99,000 0 99,000

    ค่าใช้สอย 620,000 0 620,000

    ค่าวัสดุ 135,000 0 135,000

งบลงทุน 11,000 3,150,000 3,161,000
    ค่าครุภัณฑ์ 11,000 0 11,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,150,000 3,150,000

                              รวม 2,427,600 3,150,000 5,577,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลยอด
อ.สองแคว  จ.น่าน

หน้า : 6/7



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 5,383,836 5,383,836
    งบกลาง 5,383,836 5,383,836

                              รวม 5,383,836 5,383,836

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลยอด
อ.สองแคว  จ.น่าน

หน้า : 7/7



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลยอด

อ.สองแคว  จ.น่าน

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,202,044

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,879,820

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,924,700

แผนงานสาธารณสุข 268,000

แผนงานเคหะและชุมชน 200,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 274,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 265,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,577,600

แผนงานการเกษตร 5,000

แผนงานการพาณิชย์ 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 5,383,836

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,000,000



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

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

10,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

60,000

ทุนการศึกษาสําหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส ของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

13,000

ส่งสมทบ ส.ท.ท. 32,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

110,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,340,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

320,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 5/10/2563  09:20:49 หน้า : 1/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

10,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

60,000

ทุนการศึกษาสําหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส ของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

13,000

ส่งสมทบ ส.ท.ท. 32,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

110,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,340,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

320,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง
สํารองจ่าย 323,836

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,100,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 260,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

48,000

เงินเดือนพนักงาน 1,194,600

เงินประจําตําแหน่ง 60,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าเบี้ยประชุม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง
สํารองจ่าย 323,836

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,100,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 866,200 108,000 639,744 1,873,944

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

132,000 12,000 84,000 276,000

เงินเดือนพนักงาน 2,319,360 623,820 3,512,860 7,650,640

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 204,000 282,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 3,000 20,000 53,000

ค่าเบี้ยประชุม 10,000 10,000
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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

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน 84,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 200,000 2,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชน ต้านยาเสพ
ติดตําบลยอด

20,000

การจัดกิจกรรมเนื่องใน
วัน อปพร.

การจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย ปี 2563

การจัดงานวันมะแข่น
หอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000 240,000 250,000

ค่าเช่าบ้าน 108,000 60,000 385,200 637,200

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 5,000 25,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 132,000 230,000 120,000 684,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

140,000 180,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชน ต้านยาเสพ
ติดตําบลยอด

20,000

การจัดกิจกรรมเนื่องใน
วัน อปพร.

5,000 5,000

การจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย ปี 2563

5,000 5,000

การจัดงานวันมะแข่น
หอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า

300,000 300,000
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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

การจ้างเหมาบริการ
พนักงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

90,000

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และป่าสงวนแห่งชาติ
ตามภารกิจถ่ายโอน

การเฝ้าระวังควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อตําบล
ยอด

30,000

การเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

10,000

กีฬานักเรียนโรงเรียนใน
เขตพื้นที่เทศบาลตําบล
ยอด

เข้าค่ายพุทธบุตรเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่
ตําบลยอด

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

การจ้างเหมาบริการ
พนักงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

90,000

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และป่าสงวนแห่งชาติ
ตามภารกิจถ่ายโอน

50,000 50,000

การเฝ้าระวังควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อตําบล
ยอด

30,000

การเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

400,000 400,000

กิจกรรมปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

10,000

กีฬานักเรียนโรงเรียนใน
เขตพื้นที่เทศบาลตําบล
ยอด

20,000 20,000

เข้าค่ายพุทธบุตรเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่
ตําบลยอด

30,000
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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

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตร
นารีเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่เทศบาลตําบลยอด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการให้กับสมาชิก 
อปพร. ที่ปฏิบัติงานตาม
คําสั่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบคุณภาพน้ํา

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝายต้นน้ําลําธาร

20,000

ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติ
การต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดของเทศบาล
ตําบลยอด

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตร
นารีเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่เทศบาลตําบลยอด

35,000 35,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

120,000 50,000 150,000 420,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก
อาณาจักร

300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการให้กับสมาชิก 
อปพร. ที่ปฏิบัติงานตาม
คําสั่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบคุณภาพน้ํา

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝายต้นน้ําลําธาร

20,000

ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติ
การต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดของเทศบาล
ตําบลยอด

30,000
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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

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เส้นทางจราจร ตัด
หญ้า2ข้างทาง และเก็บ
ขยะ บริเวณ 2 ข้างทาง

จัดการขยะมูลฝอยตาม
แนวทางประชารัฐ

100,000

จัดงานวันปี๋ใหม่เมี่ยน
(วันตรุษจีน)

10,000

จัดทําแผนชุมชนตําบล
ยอด

จ้างเหมาบริการ 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กเป็นผู้ประสานงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล

จ้างเหมาบริการ 
พนักงานขับรถยนต์รับ 
ส่ง นักเรียน  ศพด. 
ตําบลยอด

จ้างเหมาบริการ
พนักงานบันทึกข้อมูล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เส้นทางจราจร ตัด
หญ้า2ข้างทาง และเก็บ
ขยะ บริเวณ 2 ข้างทาง

60,000 60,000

จัดการขยะมูลฝอยตาม
แนวทางประชารัฐ

100,000

จัดงานวันปี๋ใหม่เมี่ยน
(วันตรุษจีน)

10,000

จัดทําแผนชุมชนตําบล
ยอด

5,000 5,000

จ้างเหมาบริการ 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กเป็นผู้ประสานงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล

90,000 90,000

จ้างเหมาบริการ 
พนักงานขับรถยนต์รับ 
ส่ง นักเรียน  ศพด. 
ตําบลยอด

168,000 168,000

จ้างเหมาบริการ
พนักงานบันทึกข้อมูล

90,000 90,000
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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

จ้างเหมาบริการและ
อํานวยความสะดวกให้
แก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัด
ทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ตําบลยอด

ฝึกอบรมเรื่องอัคคีภัย
และการใช้แก๊สหุงต้ม

รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลขึ้นปีใหม่

รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสายใย
ชุมชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการและ
อํานวยความสะดวกให้
แก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ

90,000 90,000

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัด
ทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

30,000 30,000

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ตําบลยอด

10,000 10,000

ฝึกอบรมเรื่องอัคคีภัย
และการใช้แก๊สหุงต้ม

20,000 20,000

รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลขึ้นปีใหม่

15,000 15,000

รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

15,000 15,000

ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสายใย
ชุมชน

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

ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับ
พนักงานเทศบาล ผู้
บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

10,000

ส่งเสริมและสนับสนุน
ศูนย์ถ่ายทอดความรู้
วิชาการและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงตําบล
ยอด

94,000

ส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลยอด

100,000

สนับสนุนกิจกรรมผู้สูง
อายุประจําหมู่บานใน
เขตพื้นที่ตําบลยอด

30,000

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับ
พนักงานเทศบาล ผู้
บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

10,000

ส่งเสริมและสนับสนุน
ศูนย์ถ่ายทอดความรู้
วิชาการและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงตําบล
ยอด

94,000

ส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลยอด

100,000

สนับสนุนกิจกรรมผู้สูง
อายุประจําหมู่บานใน
เขตพื้นที่ตําบลยอด

30,000

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา

779,540 779,540

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 50,000 70,000 470,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 25,000 60,000 135,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 130,000 190,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 80,000 50,000 150,000 290,000
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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

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

116,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ํา
อัตโนมัติ

จัดซื้อผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
แบบกระจก

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 11,000

ถังเก็บน้ําแบบพลาสติก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 20,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 136,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 577,000 577,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 140,000 195,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000 40,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 200,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ํา
อัตโนมัติ

16,000 16,000

จัดซื้อผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์

80,000 80,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
แบบกระจก

10,400 10,400

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 11,000 22,000

ถังเก็บน้ําแบบพลาสติก 11,700 11,700
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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
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน

เครื่องพิมพ์

เครื่อง
พิมพ์Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี

เครื่องสํารองไฟฟ้า

จอแสดงภาพ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อซื้อรถ
บรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด6ล้อ6ตัน ฯแบบ
บรรทุกน้ํา

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน

17,000 17,000

เครื่องพิมพ์ 8,600 8,600

เครื่อง
พิมพ์Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี

15,000 15,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500 2,500

จอแสดงภาพ 3,700 3,700

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อซื้อรถ
บรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด6ล้อ6ตัน ฯแบบ
บรรทุกน้ํา

2,500,000 2,500,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์

30,300 30,300

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED)

54,000 54,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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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
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1) ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน บ้านสะเกิน 
หมู่ที่ 1 
 จํานวน 299,000 บาท

299,000

2) ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน บ้านสะเกิน 
หมู่ที่ 1 
 จํานวน 185,000 บาท

185,000

3) ก่อสร้างศาลาพักร้อน
ฝายน้ําล้นห้วยยอด 
บ้านยอด หมู่ที่ 2 
จํานวน 157,500 บาท

157,500

4) ก่อสร้างรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ริมถนนลาดยางสายบน
หมู่บ้าน บ้านยอด 
         หมู่ที่ 2 จํานวน 
385,000 บาท

385,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1) ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน บ้านสะเกิน 
หมู่ที่ 1 
 จํานวน 299,000 บาท

299,000

2) ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน บ้านสะเกิน 
หมู่ที่ 1 
 จํานวน 185,000 บาท

185,000

3) ก่อสร้างศาลาพักร้อน
ฝายน้ําล้นห้วยยอด 
บ้านยอด หมู่ที่ 2 
จํานวน 157,500 บาท

157,500

4) ก่อสร้างรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ริมถนนลาดยางสายบน
หมู่บ้าน บ้านยอด 
         หมู่ที่ 2 จํานวน 
385,000 บาท

385,000
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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
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

5) ก่อสร้างโรงครัว
พร้อมโรงเรือนเก็บวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องครัวประ
จําหมูบ้าน บ้านผาหลัก 
หมู่ที่ 3จํานวน 649,500 
บาท

649,500

6) ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจําหมู่
บ้าน บ้านปางส้าน หมู่
ที่4จํานวน300,000 
บาท

300,000

7) ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน บ้านปางส้าน 
หมู่ที่ 4 จํานวน 3 จุด 
จํานวน 174,000 บาท

174,000

8) ก่อสร้างหอประชุม
ประจําหมู่บ้าน บ้านผา
สิงห์ หมู่ที่ 5  จํานวน 
728,000 บาท

728,000

9) ปรับปรุงถนนลูกรัง
เข้าสู่ที่ทํากิน บ้านน้ํา
เกาะ หมู่ที่ 6 จํานวน 
262,000 บาท

262,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

5) ก่อสร้างโรงครัว
พร้อมโรงเรือนเก็บวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องครัวประ
จําหมูบ้าน บ้านผาหลัก 
หมู่ที่ 3จํานวน 649,500 
บาท

649,500

6) ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจําหมู่
บ้าน บ้านปางส้าน หมู่
ที่4จํานวน300,000 
บาท

300,000

7) ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน บ้านปางส้าน 
หมู่ที่ 4 จํานวน 3 จุด 
จํานวน 174,000 บาท

174,000

8) ก่อสร้างหอประชุม
ประจําหมู่บ้าน บ้านผา
สิงห์ หมู่ที่ 5  จํานวน 
728,000 บาท

728,000

9) ปรับปรุงถนนลูกรัง
เข้าสู่ที่ทํากิน บ้านน้ํา
เกาะ หมู่ที่ 6 จํานวน 
262,000 บาท

262,000
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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
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างบ่อทิ้งขยะ บ้าน
ยอด หมู่ที่ 2

33,400

ก่อสร้างบ่อทิ้งขยะบ้าน
ผาหลัก หมู่ที่3 จุดที่1

15,000

ก่อสร้างบ่อทิ้งขยะบ้าน
ผาหลัก หมู่ที่3 จุดที่2

51,600

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง

10,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างบ่อทิ้งขยะ บ้าน
ยอด หมู่ที่ 2

33,400

ก่อสร้างบ่อทิ้งขยะบ้าน
ผาหลัก หมู่ที่3 จุดที่1

15,000

ก่อสร้างบ่อทิ้งขยะบ้าน
ผาหลัก หมู่ที่3 จุดที่2

51,600

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง

10,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

50,000 50,000

เงินอุดหนุนเอกชน
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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

การดําเนินกิจกรรมของ
สภาวัฒนธรรมตําบล
ยอด

30,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี 
อําเภอสองแคว จังหวัด
น่าน

20,000

จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 
จังหวัดน่าน

25,000

สนับสนุนอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ปางส้าน

สนับสนุนอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ผาสิงห์

สนับสนุนอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ผาหลัก

สนับสนุนอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียนบ้าน
สะเกิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

การดําเนินกิจกรรมของ
สภาวัฒนธรรมตําบล
ยอด

30,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี 
อําเภอสองแคว จังหวัด
น่าน

20,000

จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 
จังหวัดน่าน

25,000

สนับสนุนอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ปางส้าน

48,000 48,000

สนับสนุนอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ผาสิงห์

72,000 72,000

สนับสนุนอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ผาหลัก

268,000 268,000

สนับสนุนอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียนบ้าน
สะเกิน

352,000 352,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

รวม 5,383,836 20,000 5,000 5,577,600 265,000 274,000 200,000 268,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

รวม 6,924,700 3,879,820 10,202,044 33,000,000
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