
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลยางตลาด
อําเภอ ยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 67,285,351 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,770,796 บาท
งบบุคลากร รวม 6,882,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายก
เทศมนตรีตําบลยางตลาด

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายเทศมนตรี
ตําบลยางตลาด

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีตําบลยางตลาด

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางตลาด
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,034,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,314,640 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี/เงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถินประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 312,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,หัวหน้า
สํานักปลัดและพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ  และเงินค่าตอบแทนตําแหน่ง
ปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 407,940 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง

งบดําเนินงาน รวม 1,001,596 บาท
ค่าตอบแทน รวม 168,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  ในสังกัดเทศบาลตําบลยางตลาด
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ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการของสภาเทศบาล  ทีสภาเทศบาลมอบ
หมายให้ปฏิบัติหน้าทีในสมัยประชุมและนอกสมัยประชุม เช่น การประชุม
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 158,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
ตามระเบียบทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 738,396 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสํานักงาน จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ....โครงการจ้าง
เหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสํานักงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 06 ลําดับที 2 
- อืนๆ.................................................................

โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ....โครงการจ้าง
เหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารสํานักงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 06 ลําดับที 1 
- อืนๆ.................................................................

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที... -  ...  ลําดับที... -  ...
- อืนๆ.................................................................
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที...   ...  ลําดับที...   ...
- อืนๆ.................................................................

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดการเลือกตังผู้นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ...ค่าจัดการเลือกตังผู้นายก
เทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล...
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 07 ลําดับที 4 
- อืนๆ.................................................................

ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าเครืองถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล...
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 07 ลําดับที 5 
- อืนๆ.................................................................

ค่าเช่าเครืองพิมพ์ Printronix พร้อมหมึก 2 ตลับ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าเครืองพิมพ์ Printronix พร้อมหมึก 2
 ตลับ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 07 ลําดับที 6 
- อืนๆ.................................................................
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และ เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที...   ...  ลําดับที...   ...
- อืนๆ.................................................................

ค่าต่อสัญญาการบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สําหรับ
การบริการด้านงานทะเบียน

จํานวน 64,396 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญาการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สําหรับการบริการด้านงานทะเบียน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 08 ลําดับที 10 
- อืนๆ.................................................................

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ...โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล...
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 08 ลําดับที 8
- อืนๆ.................................................................

โครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ....โครงการเทศบาลเคลือน
ที...
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 08 ลําดับที 7
- อืนๆ.................................................................
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โครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ....โครงการพัฒนา
บุคลากร...
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 07 ลําดับที 3
- อืนๆ.................................................................

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเชิดชูเกียรติ  พนง.เทศบาล (ส่ง
เสริมค่านิยม 12 ประการ)

จํานวน 2,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ....โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและเชิดชูเกียรติ พนง.เทศบาล (ส่งเสริมค่านิยม 12
 ประการ)...
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 08 ลําดับที 9 
- อืนๆ.................................................................

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา  หมึก  ดินสอ  ตรายาง  แฟ้ม  แบบพิมพ์ๆ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้าปูโต๊ะ  แก้ว
นํา  ถ้วย  ชาม  ไม้กวาด

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก  เพลา  นํามันเบรก  หัวเทียน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง  สําหรับรถส่วนกลาง  รถยนต์ส่วน
กลาง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์  แผ่นซีดีเก็บข้อมูล  เมาส์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  15:36:06 หน้า : 5/56



งบลงทุน รวม 851,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 851,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางานผู้บริหาร จํานวน 17,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ..เก้าอีทํางานผู้บริหาร..............
- ขนาด : 65x65x112 cm. จํานวน 2 ตัวๆละ 6,900
 บาท / ขนาด : 58x67x84 cm. จํานวน 1 ตัวๆละ 3,500 บาท
- ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ.2561 จึงจัดหาตามราคาท้องถิน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9
 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 09 ลําดับที 12 
- อืนๆ.................................................................

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 814,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ..รถบรรทุก (ดีเซล)  814,000 บาท
ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์
แบบดับเบิลแค็บ       
1. เป็นกระบะสําเร็จรูป     
2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู   
3. เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ    
4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลว. 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 09 ลําดับที 11 
- อืนๆ.................................................................
     

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทรัพย์สิน และสิงก่อสร้างต่าง ๆ 
ของเทศบาลตําบลยางตลาด ฯลฯ   

งบรายจ่ายอืน รวม 5,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 5,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษา จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิจารณาประโยชน์ตอบแทนอืน
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินอุดหนุน อบต.คลองขาม ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท.ระดับอําเภอ อําเภอยางตลาด

จํานวน 30,000 บาท

เพืออุดหนุน อบต.คลองขาม ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ระดับอําเภอ อําเภอยางตลาด
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และประกาศกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินเรือง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 09 ลําดับที 13

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,084,080 บาท
งบบุคลากร รวม 2,714,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,714,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,202,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี/เงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถินประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองวิชาการและแผน
งานและพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 380,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง/เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว

เงินอืนๆ จํานวน 54,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ  ตําแหน่งนิติกร (พ.ต
.ก.))

งบดําเนินงาน รวม 369,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติมฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิเบิก
เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที กค
 0422.32/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559
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ค่าใช้สอย รวม 291,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการจ้างเหมาบริการจัดการระบบงานสารสนเทศและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

จํานวน 42,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ...โครงการจ้างเหมาบริการ
จัดการระบบงานสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์...
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 12 ลําดับที 9 
- อืนๆ.................................................................

โครงการจ้างเหมาบริการจัดการเรืองร้องเรียนร้องทุกข์ จํานวน 54,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ....โครงการจ้าง
เหมาบริการจัดการเรืองร้องเรียนร้องทุกข์...
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 11 ลําดับที 6 
- อืนๆ.................................................................

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึงบริการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที...   ...  ลําดับที...   ...
- อืนๆ.................................................................

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 12 ลําดับที 7 
- อืนๆ.................................................................
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที...   ...  ลําดับที...   ...
- อืนๆ.................................................................

โครงการ Runnig of Law จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ....โครงการ Runnig of Law
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 11 ลําดับที 5 

โครงการจัดทํา ทบทวน เพิมเติม หรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ....โครงการจัด
ทํา ทบทวน เพิมเติม หรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 13 ลําดับที 11 
- อืนๆ.................................................................

โครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ....โครงการจัดทํา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 13 ลําดับที 14 
- อืนๆ.................................................................
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โครงการจัดทําประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ....โครงการจัดทํา
ประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 10 ลําดับที 1
- อืนๆ.................................................................

โครงการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ....โครงการจัดทําแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 12 ลําดับที 8 
- อืนๆ.................................................................

โครงการจัดทํารายงานกิจการเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ....โครงการจัดทํารายงาน
กิจการเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 12 ลําดับที 10 
- อืนๆ.................................................................

โครงการปรับปรุง/ดูแลเว็บไซค์เทศบาล จํานวน 7,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ....โครงการปรับปรุง/
ดูแลเว็บไซค์เทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 10 ลําดับที 2
- อืนๆ.................................................................
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โครงการแผนดําเนินงาน จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ....โครงการแผนดําเนิน
งาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 13 ลําดับที 12 
- อืนๆ.................................................................

โครงการแผนติดตามและประเมินผล จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ....โครงการแผนติดตาม
และประเมินผล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 13 ลําดับที 13 
- อืนๆ.................................................................

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและการสร้างความเป็นเลิศใน
การให้บริการประชาชน

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ....โครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศและการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ
ประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 14 ลําดับที 16 
- อืนๆ.................................................................

โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถินโปร่งใสร่วมต้านคอรัปชัน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ....โครงการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินโปร่งใสร่วมต้านคอรัปชัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 11 ลําดับที 4
- อืนๆ.................................................................
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โครงการอบรมความรู้กฏหมาย แก่ประชาชน (ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด) จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ...โครงการอบรมความรู้
กฏหมาย แก่ประชาชน (ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด)...
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 11 ลําดับที 3
- อืนๆ.................................................................

โครงการอบรมโซเชียลมีเดียสู่เศรษฐกิจดิจิทัล จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ....โครงการอบรมโซเชียลมี
เดียสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และ เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 14 ลําดับที 15
- อืนๆ.................................................................

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของเทศบาล ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    

ค่าวัสดุ รวม 21,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ  ปากกา  หมึก  ดิน
สิ  ตรายาง  แฟ้ม  แบบพิมพ์ต่างๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  เมมโมรีการ์ด  กระ
ดาษปรินรูป  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  ดอกไม้จัด
บอร์ด  และวัสดุเกียวกับการโฆษณาและเผยแพร่ในหน่วยงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นซีดีเก็บข้อมูล  เมาส์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หรือ
ซอฟต์แวร์

งานบริหารงานคลัง รวม 4,676,860 บาท
งบบุคลากร รวม 3,106,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,106,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,936,980 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี/เงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนเทศบาลประจําปี
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลังและพนักงานผู้มี
สิทธิ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,109,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง/เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว

งบดําเนินงาน รวม 1,570,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิเบิก
เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที กค
 0422.32/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการจ้างเหมาบริการจัดทําบัญชีและพัสดุ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ....โครงการจ้าง
เหมาบริการจัดทําบัญชีและพัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 15 ลําดับที 2 
- อืนๆ.................................................................

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที...   ...  ลําดับที...   ...
- อืนๆ.................................................................
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเช่าทีดิน จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าเช่าทีดิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 15 ลําดับที 1 
- อืนๆ.................................................................

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที...   ...  ลําดับที...   ...
- อืนๆ.................................................................

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของเทศบาล ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการดังนี
-ซือนําไว้บริโภค  40,000 บาท
-วัสดุสํานักงาน  30,000  บาท
    - ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆเช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ 
ใบเสร็จ ทะเบียนคุมต่าง ๆ ฯลฯ    
    - ใบเสร็จรับเงินภาษีและใบอนุญาตต่างๆ 
    - วัสดุสํานักงาน ค่านําบริโภค  
          

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  เพลา  นํามันเบรก  หัวเทียน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์  แผ่นซีดีเก็บข้อมูล  เมาส์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล  โรงฆ่าสัตว์  ตลาด
สด  ศาลปู่คัทธนาม  ไฟฟ้าสาธารณะ  โรงผลิตนําดืม  สวนสาธารณะใน
เขตเทศบาลตลอดจนอาคารต่างๆรวมถึงศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ 2 ศูนย์

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาบริเวณสํานักงานเทศบาล  โรงฆ่าสัตว์  
ตลาดสด  โรงผลิตนําดืมชุมชน  สวนสาธารณะในเขตเทศบาล  
ตลอดจนอาคารต่างๆ รวมถึงศูนย์เด็กวัดก่อนเกณฑ์ 2 ศูนย์

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบริการในสํานักงานทีใช้ใน
กิจการของเทศบาล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  เช่น  ค่าไปรษณีย์  ค่า ธนาณัติ  ค่าดวง
ตราไปรษณีย์ยากร ฯลฯ และการฝากส่งไปรษณีย์ต่างๆในกิจการ
ของเทศบาล

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
ระบบเครือข่ายภายในองค์กร  ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในองค์กร
และในชุมชนเขตเทศบาล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,597,120 บาท
งบบุคลากร รวม 2,355,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,355,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,059,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี/เงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 480,240 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา/ปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 797,280 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง/เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว

งบดําเนินงาน รวม 602,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,200 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 54,200 บาท

เพือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิเบิก
เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที กค
 0422.32/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559
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ค่าใช้สอย รวม 342,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดหอประชุมพร้อมบริเวณฯ
และอํานวยความสะดวกฯ

จํานวน 36,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษา
ความสะอาดหอประชุมพร้อมบริเวณฯและอํานวยความสะดวกฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 31 ลําดับที 8 
- อืนๆ.................................................................

โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 31 ลําดับที 7 
- อืนๆ.................................................................

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสงบเรียบร้อย จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที...   ...  ลําดับที...   ...
- อืนๆ.................................................................
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดระเบียบจราจรและทางเท้า จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดระเบียบจราจรและทาง
เท้า
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 31 ลําดับที 12
- อืนๆ.................................................................

โครงการเทศบาลตําบลยางตลาดไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลตําบลยางตลาดไม่
ยุ่งเกียวกับยาเสพติด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 30 ลําดับที 4 
- อืนๆ.................................................................

โครงการบริการจุดตรวจในวันเทศกาล/ประเพณีสําคัญ จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริการจุดตรวจในวัน
เทศกาล/ประเพณีสําคัญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และ เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 29 ลําดับที 2 
- อืนๆ.................................................................

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 65,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 31 ลําดับที 9 
- อืนๆ.................................................................
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 30 ลําดับที 3
- อืนๆ.................................................................

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 30 ลําดับที 5
- อืนๆ.................................................................

โครงการพัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 29 ลําดับที 1 
- อืนๆ.................................................................

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของเทศบาล ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ค่าวัสดุ รวม 206,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ  ปากกา  หมึก  ดินสอ  
ตรายาง  แฟ้ม  แบบพิมพ์ต่างๆ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้าปูโต๊ะ  แก้วนํา  
ถ้วย  ชาม  ไม้กวาด
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  เพลา  นํามันเบรก  หัวเทียน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงหล่อลืน  เช่น นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง  สําหรับรถดับเพลิง  รถบรรทุกนํา  รถ
กู้ชีพ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,500 บาท
เพือจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังนี
- กระเป๋ายาพร้อมอุปกรณ์  ราคา 5,500 บาท
- ชุดดาม แขน/ขา/หลัง ราคา 4,500 บาท
- แผ่นกระดานรองหลัง พร้อมสายรัดตรึง 
  จํานวน 3 เส้น ราคา 6,000 บาท
- เฝือกดามคอชนิดแข็ง ราคา 1,500 บาท
- อปุกรณ์ประคองศรีษะและสายรัดตรึงศรีษะ ราคา 3,000 บาท

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น  กางเกง  รองเท้า  หน้ากากกัน
ความร้อน  รวมถึงเครืองมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายแก่ผู้ปฎิบัติงานใน
การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากสาธารณภัยหรือสิงของอืนๆ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 34,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิง  เช่น  สายส่งนํา  หัวฉีดนํา  นํายาเคมีดับ
เพลิงและวัสดุอืนๆ เกียวกับงานดับเพลิง

งบลงทุน รวม 639,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 639,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 575,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
   ลว. 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และ เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 32 ลําดับที 11 
- อืนๆ.................................................................
      

หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน/หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จํานวน 34,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน/หลังคาไฟเบอร์
กลาสหรือเหล็ก
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลว. 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1  หน้าที...   ...  ลําดับที...   ...
- อืนๆ.................................................................

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
 - อืนๆ.................................................................
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 12,593,706 บาท
งบบุคลากร รวม 3,745,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,745,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,359,260 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและครูประจําปี/เงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานเทศบาลประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 152,400 บาท
- ประเภทเงินประจําตําแหน่ง
    เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษาและ
พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
- ประเภทค่าตอบแทนตําแหน่ง
   เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา
และพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะแก่พนักงานครูเทศบาลทีมีสิทธิตามระเบียบหรือ
กฎหมายทีเกียวข้องกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,192,020 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ครู ผดด.และปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง/ครู ผดด.

งบดําเนินงาน รวม 4,158,026 บาท
ค่าตอบแทน รวม 133,700 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 133,700 บาท

เพือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิเบิก
เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง 
ที กค 0422.32/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 605,080 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการจ้างเหมาบริการช่างศิลป์และงานสันทนาการ จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการ
ช่างศิลป์และงานสันทนาการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที...   ...  ลําดับที...   ...
- อืนๆ.................................................................
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โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์เด็ก จํานวน 27,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณศูนย์เด็ก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 16 ลําดับที 1
- อืนๆ.................................................................

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
หนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที...   ...  ลําดับที...   ...
- อืนๆ.................................................................

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที...   ...  ลําดับที...   ...
- อืนๆ.................................................................

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 19 ลําดับที 11 
- อืนๆ.................................................................
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โครงการจัดงานวันปิยมหาราช จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันปิยมหาราช
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 19 ลําดับที 13 
- อืนๆ.................................................................

โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 20 ลําดับที 16 
- อืนๆ.................................................................

โครงการจัดงานวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา  ๑๒ สิงหาพระบรม
ราชินี"

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันมหามงคลเฉลิม
พระชนพรรษา ๑๒ สิงหาพระบรมราชินี"
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 20 ลําดับที 15 
- อืนๆ.................................................................

โครงการจัดงานวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 19 ลําดับที 12 
- อืนๆ.................................................................
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โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัด

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางวิชาการของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 16 ลําดับที 2 

- อืนๆ.................................................................

โครงการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยในศูนย์เด็ก
ก่อนเกณฑ์

จํานวน 2,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย
และส่งเสริมสุขภาพอนามัยในศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 19 ลําดับที 14
- อืนๆ.................................................................

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็ก
และเยาวชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 17 ลําดับที 3 
- อืนๆ.................................................................
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา จํานวน 463,080 บาท
      - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสถานศึกษา
1)  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัด  313,600  บาท แยกเป็น   
      - ศูนย์วัดกลางโคกค้อ  จํานวน 44 คนจํานวน   215,600  บาท  
      - ศูนย์วัดสามัคคีดงบ่อ จํานวน 20 คน จํานวน   98,000  บาท 
        (รวม 2 ศูนย์ จํานวน 64 คน คนละ  20 บาท รวม 245 วัน)  
2)  เพือใช้จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว)  จํานวน
     108,800  บาท นักเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแยกเป็น 
       - ศูนย์วัดกลางโคกค้อ จํานวน 44 คน จํานวน 74,800  บาท  
       - ศูนย์วัดสามัคคีดงบ่อ จํานวน 20 คน จํานวน  34,000  บาท 
         (รวม 2 ศูนย์ จํานวน 64 คนๆละ  1,700 บาท)   
3)  เพือใช้จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน (อายุ 3 - 5 ปี) จํานวน 7,200
  บาท เด็กนักเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแยกเป็น 
         - ศูนย์วัดกลางโคกค้อ จํานวน 23 คน จํานวน  4,600  บาท  
         - ศูนย์วัดสามัคคีดงบ่อ จํานวน 13 คน จํานวน 2,600  บาท  
           (รวม 2 ศูนย์ จํานวน 36 คน คนละ   200 บาท ) 
4)  เพือใช้จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน(อายุ 3-5 ปี) จํานวน   7,200
 บาท เด็กนักเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแยกเป็น
         - ศูนย์วัดกลางโคกค้อ จํานวน 23 คน จํานวน  4,600  บาท  
         - ศูนย์วัดสามัคคีดงบ่อ จํานวน 13 คน จํานวน  2,600  บาท  
           (รวม 2 ศูนย์ จํานวน 36 คน คนละ   200 บาท )  
5)  เพือใช้จ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน (อายุ 3 - 5 ปี) จํานวน10,800  
 บาท เด็กนักเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแยกเป็น 
     - ศูนย์วัดกลางโคกค้อ จํานวน 23 คน จํานวน   6,900 บาท  
     - ศูนย์วัดสามัคคีดงบ่อ จํานวน 13 คน จํานวน   3,900 บาท  
       (รวม 2 ศูนย์ จํานวน 36 คน คนละ   300  บาท )  
6)  เพือใช้จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อายุ 3 - 5
 ปี) จํานวน 15,480  บาท เด็กนักเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
แยกเป็น 
      - ศูนย์วัดกลางโคกค้อ จํานวน 23 คน จํานวน 9,890  บาท  
      - ศูนย์วัดสามัคคีดงบ่อ จํานวน 13 คน จํานวน  5,590  บาท  
        (รวม 2 ศูนย์ จํานวน 36 คน คนละ   430 บาท  ) 
     ***ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน***      
       - ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงาน
         ของรัฐตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
          และเพิมเติม ฉบับที 1  หน้าที 18  ลําดับที 10 
       - อืนๆ.................................................................

ค่าวัสดุ รวม 3,419,246 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ธง ฯลฯ 
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานครัว เช่น ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ไม้กวาด ฯลฯ
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,359,246 บาท
3.2.1 ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด       
 แยกเป็น     122,637   บาท  
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดกลางโคกค้อ จํานวน 44 คน จํานวน     
 84,313   
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสามัคคีดงบ่อ จํานวน 20 คน จํานวน     
 38,324   บาท  
(เด็กเล็กของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด รวม 2 ศูนย์ จํานวน 64
 คน          บาท  
เฉลียคนละ 7.37  บาท รวม 260 วัน)  "ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรร" หน้าที 20 ลําดับที 17 
       
3.2.2 ค่าอาหารเสริม(นม) เด็กนักเรียน ของโรงเรียนสังกัด สพฐ
.  จํานวน      
 แยกเป็น     2,241,954   บาท  
 - โรงเรียนพินิจราษฎร์บํารุง   จํานวน 1025 คน  จํานวน      1964105  

 - โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา    จํานวน 145 คน  จํานวน      277,849  
 บาท  
(เด็กนักเรียน  รวม 2 โรงเรียน จํานวน 1170 คน  เฉลียคนละ 7.37
 บาท        บาท  
รวม 260 วัน) "ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากรมส่งเสริม      
 
การปกครองท้องถิน"  หน้าที 20 ลําดับที 18
       
3.2.3 ค่าอาหารเสริม(นม) ศึกษาพิเศษ ของกรมสามัญศึกษา   จํานวน     
 
 แยกเป็น     994,655   บาท  
-เด็กนักเรียนศึกษาพิเศษของกรมสามัญศึกษา จํานวน 482 คน จํานวน    
     
(เด็กศึกษาพิเศษ จํานวน 482 คน เฉลียคนละ 7.37  บาท รวม 280
 วัน          
"ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครอง ท้องถิน"  หน้าที 21 ลําดับที 19
      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์  แผ่นซีดีเก็บข้อมูล  เมาส์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลว. 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที...   ...  ลําดับที...   ...
- อืนๆ.................................................................
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ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม อาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม อาคารศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลว. 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที...   ...  ลําดับที...   ...
- อืนๆ.................................................................

งบเงินอุดหนุน รวม 4,680,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,680,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 4,680,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน ของโรงเรียน
สังกัด สพฐ.  แยกเป็น      
- โรงเรียนพินิจราษฎร์บํารุง จํานวน 1,025  คน จํานวน 4,100,000
 บาท 
- โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา  จํานวน   145   คน จํานวน    580,000
 บาท 
(เด็กนักเรียน  รวม 2 โรงเรียน จํานวน 1170  คน คนละ 20
  บาท รวม 200 วัน)    "ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน" 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
) และ เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 21 ลําดับที 20 
      

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้สูงวัย จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้สูงวัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
) และ เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 17 ลําดับที 4 
- อืนๆ.................................................................

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,572,880 บาท
งบบุคลากร รวม 2,696,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,696,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,528,560 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 152,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนตําแหน่งของผู้อํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม และผู้มีสิทธิ
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 194,220 บาท

เพือเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา/ปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 821,700 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง/เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว

งบดําเนินงาน รวม 646,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติมฯ

ค่าใช้สอย รวม 209,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการจ้างเหมาบริการเฝ้าระวังคุณภาพการจําหน่ายอาหารและยกระดับ
มาตรฐานอาหารสะอาดฯ

จํานวน 90,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการเฝ้าระวัง
คุณภาพการจําหน่ายอาหารและยกระดับมาตรฐานอาหารสะอาดฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 24 ลําดับที 1 
- อืนๆ.................................................................

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึนทะเบียนสัตว์)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 24 ลําดับที 2 
- อืนๆ.................................................................

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที...   ...  ลําดับที...   ...
- อืนๆ.................................................................
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที...   ...  ลําดับที...   ...
- อืนๆ.................................................................

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อทุกชนิด จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
ทุกชนิด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 25 ลําดับที 4 
- อืนๆ.................................................................

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําด้านสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา
ด้านสุขภาพ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 25 ลําดับที 3 
- อืนๆ.................................................................

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตร
จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ

จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 25 ลําดับที 5
- อืนๆ.................................................................
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของเทศบาล ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ค่าวัสดุ รวม 395,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ  ปากกา  หมึก  
ดินสอ  ตรายาง  แฟ้ม  แบบพิมพ์ต่างๆ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ  ใบมีดตัด
หญ้า

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอรี  
ยางนอก  เพลา  นํามันเบรก  หัวเทียน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครืองฯลฯ สําหรับรถขยะ รถดูดสิงปฏิกูล

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติการ เสือผ้า  ผ้าปิด
ปาก  ปิดจมูก  รองเท้า  ถุงมือ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นซีดีเก็บข้อมูล  เมาส์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
 

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 200,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 10 ชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท  ดังนี
1.โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดี  
   อยู่ในแผนฯหน้าที 27 ลําดับที 14 
2.โครงการอนามัยแม่และเด็ก   อยู่ในแผนฯหน้าที 28 ลําดับที 15
3.โครงการสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง  อยู่ในแผนฯหน้าที 28 ลําดับที 16 
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 3,111,180 บาท
งบบุคลากร รวม 2,965,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,965,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,340,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี/เงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถินประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 565,020 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง/เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว

งบดําเนินงาน รวม 145,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 23,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติมฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 39,400 บาท
เพือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิเบิก
เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที กค
 0422.32/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 63,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลระบบฐานข้อมูลสวัสดิการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการดูแลระบบ
ฐานข้อมูลสวัสดิการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที...   ...  ลําดับที...   ...
- อืนๆ.................................................................

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 34 ลําดับที 4 
- อืนๆ.................................................................
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที...   ...  ลําดับที...   ...
- อืนๆ.................................................................

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการพัฒนากองทุนสวัสดิการ
ชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และ เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 34 ลําดับที 5 
- อืนๆ.................................................................

โครงการคนยางตลาดไม่ทอดทิงกัน(ลดความเหลือมลําทางสังคม) จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคนยางตลาดไม่ทอดทิง
กัน(ลดความเหลือมลําทางสังคม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 34 ลําดับที 6 
- อืนๆ.................................................................

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 35 ลําดับที 8 
- อืนๆ.................................................................
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 35 ลําดับที 7 
- อืนๆ.................................................................

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9
 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
) และ เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที...   ...  ลําดับที...   ...
- อืนๆ.................................................................

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 278,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 78,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 78,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการจ้างเหมาบริการเพิมประสิทธิภาพงานไฟฟ้าและซ่อมบํารุง จํานวน 78,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการเพิม
ประสิทธิภาพงานไฟฟ้าและซ่อมบํารุง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 38  ลําดับที  2 
- อืนๆ.................................................................

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค /ประปา จํานวน 200,000 บาท
เพืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
หน้าที 47 ลําดับที 24 

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  15:36:07 หน้า : 32/56



งานสวนสาธารณะ รวม 335,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 335,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าธรรมเนียมการสอบเขตทีดิน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการสอบเขตทีดิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 39  ลําดับที  5 
- อืนๆ.................................................................

โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมบํารุงเครืองจักรกลการเกษตรและสวน
สาธารณะ

จํานวน 60,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมบํารุง
เครืองจักรกลการเกษตรและสวนสาธารณะ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 39 ลําดับที 3 
- อืนๆ.................................................................

โครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และบํารุงดูแลรักษาเกาะกลางถนน จํานวน 210,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และบํารุงดูแลรักษาเกาะกลางถนน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 39  ลําดับที  4 
- อืนๆ.................................................................

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,403,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,403,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการในการดําเนินการกําจัดขยะเทศบาล จํานวน 400,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการดําเนินการกําจัดขยะเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 26 ลําดับที 7
- อืนๆ.................................................................

โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารตลาด
สด(พัฒนาตลาดสู่เกณมาตรฐาน)

จํานวน 168,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณอาคารตลาดสด(พัฒนาตลาดสู่เกณมาตรฐาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 26 ลําดับที 10 
- อืนๆ.................................................................

โครงการจ้างเหมาบริการประจํารถ (ดูดสิงปฏิกูล) จํานวน 126,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการประจํา
รถ (ดูดสิงปฏิกูล)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 26 ลําดับที 9 
- อืนๆ.................................................................
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โครงการจ้างเหมาบริการเพิมประสิทธิภาพการทําความสะอาดสู่เมืองน่า
อยู่(กวาดถนน)

จํานวน 396,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการเพิม
ประสิทธิภาพการทําความสะอาดสู่เมืองน่าอยู่(กวาดถนน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 27 ลําดับที 11 
- อืนๆ.................................................................

เพิมประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ(งานเก็บขนขยะ) จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเพิมประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ(งานเก็บ
ขนขยะ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 26 ลําดับที 8 
- อืนๆ.................................................................

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในเขตเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะใน
เขตเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 27 ลําดับที 12 
- อืนๆ.................................................................

ค่าวัสดุ รวม 3,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น ปุ๋ย  จอบ  เสียม  สปริงเกลอร์
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งานบําบัดนําเสีย รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคลองสวยใส ใส่ใจสิงแวดล้อม จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคลองสวยใส ใส่ใจสิงแวด
ล้อม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 27 ลําดับที 13 
- อืนๆ.................................................................

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 19,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 19,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 19,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตังครรภ์ก่อนวัยอันควร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 36 ลําดับที 12 
- อืนๆ.................................................................

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบ
ครัว (จัดระเบียบสังคม)

จํานวน 3,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว (จัดระเบียบสังคม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 36 ลําดับที 10 
- อืนๆ.................................................................
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โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ....
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 36  ลําดับที 11 
- อืนๆ.................................................................

โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และโครงการ
ตามพระดําริของพระบรมวงศานุวงค์

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ....
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 35 ลําดับที  9
- อืนๆ.................................................................

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต่อต้านยาเสพติด (ปรองดอง สมานฉันท์) จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต่อต้าน
ยาเสพติด (ปรองดอง สมานฉันท์)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 17 ลําดับที 5 
- อืนๆ.................................................................

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

วัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล  ลูกตระกร้อ  ลูกวอลเลย์บอล  ตาข่ายกีฬาฯลฯ
เพือบริการประชาชนในเขตเทศบาลและหน่วยงานทีมาขอความ
อนุเคราะห์
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 333,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 333,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 333,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 21 ลําดับที 23 
- อืนๆ.................................................................

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการงานบวงสรวงศาลปู่เจ้าคัทธนามและศาลหลักเมือง จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานบวงสรวงศาลปู่เจ้าคัท
ธนามและศาลหลักเมือง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 23 ลําดับที 29 
- อืนๆ.................................................................

โครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 22 ลําดับที 26 
- อืนๆ.................................................................

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 21 ลําดับที 24 
- อืนๆ.................................................................
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โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีวันเข้า
พรรษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 22 ลําดับที 27 
- อืนๆ.................................................................

โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันขึนปีใหม่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 22 ลําดับที 28 
- อืนๆ.................................................................

โครงการถนนสายบุญ จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการถนนสายบุญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 18 ลําดับที 8 
- อืนๆ.................................................................

โครงการบุญมหาชาติ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบุญมหาชาติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 17 ลําดับที 06
- อืนๆ.................................................................
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โครงการประเพณีบุญคูนลาน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีบุญคูนลาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 18 ลําดับที 7 
- อืนๆ.................................................................

โครงการประเพณีวันออกพรรษา จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีวันออกพรรษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 23 ลําดับที 30
- อืนๆ.................................................................

โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสักการะพระบรม
สารีริกธาตุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 22 ลําดับที 25 
- อืนๆ.................................................................

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,497,700 บาท
งบบุคลากร รวม 3,049,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,049,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,629,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี/เงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถินประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง และหนักงาน
เทศบาลผู้มีสิทธิ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,359,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง/เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
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งบดําเนินงาน รวม 299,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,200 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท

เพือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิเบิก
เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง 
ที กค 0422.32/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการจ้างเหมาบริการจัดทําบัญชีและการจัดทําดูแลงบประมาณภายใน
กองช่าง

จํานวน 60,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการจัดทําบัญชี
และการจัดทําดูแลงบประมาณภายในกองช่าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 38 ลําดับที 1 
- อืนๆ.................................................................

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที...   ...  ลําดับที...   ...
- อืนๆ.................................................................

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที...   ...  ลําดับที...   ...
- อืนๆ.................................................................

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของเทศบาล ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น ปากกา  หมึก  ดินสอ  
ตรายาง แฟ้ม แบบพอมพ์ต่างๆ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ใบมีดตัดหญ้า  
นํายาล้างห้องนํา

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไม้  ปูน
ซีเมนต์  สี  เหล็ก  ท่อระบายนําขนาดต่างๆ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี  ยาง
นอก เพลา นํามันเบรก หัวเทียน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล 
นํามันเบนซิน นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ 
สําหรับรถขยะ รถดูดสิงปฏิกูล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นซีดีเก็บข้อมูล  เมาส์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์

งบลงทุน รวม 149,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 149,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 38,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลว. 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที... 56  ...  ลําดับที...51   ...
- อืนๆ.................................................................

เลือยยนต์ จํานวน 11,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยยนต์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลว. 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที...56   ...  ลําดับที... 52  ...
- อืนๆ.................................................................
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมทรัพย์สิน และสิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาลตําบลยาง
ตลาด

จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมทรัพย์สิน และสิงก่อสร้างต่างๆ ของ
เทศบาลตําบลยางตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลว. 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที...   ...  ลําดับที...   ...
- อืนๆ.................................................................

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 5,102,200 บาท
งบลงทุน รวม 5,102,200 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,102,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชอบหาญอุทิศ ชุมชนดอนปอ
แดง หมู่ที 20

จํานวน 375,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง......โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนชอบหาญอุทิศ ชุมชนดอนปอแดง หมู่ที 20 
- ผิวจราจรกว้าง  3  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า  200
  เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  600  ตารางเมตร  ลงไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  หรือตามสภาพ 
- ตามแบบเลขที ท.ยต. 62-03  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 39  ลําดับที  6 
- อืนๆ.................................................................

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองชลประทาน สาย 
3L ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที 3

จํานวน 498,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง...... โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเลียบคลองชลประทาน สาย 3L ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที 3
- ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 265
  เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  795  ตารางเมตร
- ตามแบบเลขที ท.ยต. 62-01  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 41  ลําดับที  10 
- อืนๆ.................................................................
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเวียงเพิม 2 ชุมชนโคกน้อย 
หมู่ที 4

จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง......โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเวียงเพิม 2 ชุมชนโคกน้อย หมู่ที 4  
- ผิวจราจร คสล. กว้าง 5 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทางไม่น้อยบก
ว่า 31  เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  155 ตารางเมตร
- ตามแบบเลขที ท.ยต. 62-25  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 46  ลําดับที 19  
- อืนๆ.................................................................

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 8 ชุมชนบ้านค้อ 
หมู่ที 3

จํานวน 151,600 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง......โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสุขาภิบาล 8 ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที 3 
- ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า  58
  เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  232  ตารางเมตร  ลงไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  0.50  เมตร
- ตามแบบเลขที ท.ยต. 62-05  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 40  ลําดับที  7 
- อืนๆ.................................................................

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํา คสล. บ่อ
พัก คสล. (ในผิวทาง) ถนนสินธุกูต  ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที 19

จํานวน 350,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. (ในผิวทาง) ถนนสินธุกูต
 ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที 19 
- ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร  ระยะทางไม่น้อย
กว่า 75 เมตร  พร้อมงานวางท่อระบายนํา คสล. ศก.  0.30
  เมตร จํานวน  135  ท่อน บ่อพัก คสล. รับท่อ ศก. 0.30
  เมตร  จํานวน  7  บ่อ ความยาวระบบระบายนํารวมไม่น้อยกว่า 142
 เมตร   
- ตามแบบเลขทีท.ยต. 62-16  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 43  ลําดับที 13  
- อืนๆ.................................................................
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํา คสล. บ่อ
พัก คสล. ถนนเลือนเจริญ ชุมชนโคกน้อย หมู่ที 4

จํานวน 490,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. ถนนเลือนเจริญ ชุมชน
โคกน้อย หมู่ที 4 
- ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า  115
  เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  460  ตารางเมตร   งานวางท่อ
ระบายนํา คสล. ศก.  0.30 เมตร  จํานวน  145  ท่อน บ่อพัก คสล. รับ
ท่อ ศก. 0.30 ม.  จํานวน  8  บ่อ ความยาวระบบระบายนํารวมไม่น้อย
กว่า 153  เมตร   
- ตามแบบเลขที ท.ยต. 62-14  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 42  ลําดับที 12  
- อืนๆ.................................................................

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. ข้างถนนซาลาเปา ชุมชน
ยางตลาด หมู่ที 1

จํานวน 145,700 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง......โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อ
พัก คสล. ข้างถนนซาลาเปา ชุมชนยางตลาด หมู่ที 1 
- งานวางท่อระบายนํา คสล. ศก.  0.30  เมตร จํานวน  150  ท่อน บ่อ
พัก คสล. รับท่อ ศก. 0.30  เมตร  จํานวน  10  บ่อ  ความยาวระบบ
ระบายนํารวมไม่น้อยกว่า 160 เมตร 
- ตามแบบเลขที ท.ยต. 62-12  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 41  ลําดับที 11  
- อืนๆ.................................................................

โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสามัคคี 2 ชุมชนดงบ่อ
เหนือ หมู่ที 10

จํานวน 380,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง......โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติก
คอนกรีต ถนนสามัคคี 2 ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที 10 
- ผิวจราจรกว้าง  4 เมตร  หนา  0.05  เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า  295
  เมตร  หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,180  ตารางเมตร
- ตามแบบเลขที ท.ยต. 62-08  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 47  ลําดับที 23  
- อืนๆ.................................................................

โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 ชุมชนยาง
ตลาด  หมู่ที 1

จํานวน 300,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง......โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสติก
คอนกรีต ถนนเทศบาล 1 ชุมชนยางตลาด หมู่ที 1 
- ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  หนา  0.05  เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า  218
  เมตร  หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  872  ตารางเมตร
- ตามแบบเลขที ท.ยต. 62-10 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 56  ลําดับที  53 
- อืนๆ.................................................................
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โครงการปรับปรุงเกาะกลางเพือพัฒนาภูมิทัศน์และเสริมสร้างอัตลักษณ์
ความเป็นท้องถิน ให้สวยงาม ถนนเวียงเพิม 1 ชุมชนยางตลาด หมู่ที  1

จํานวน 280,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง......โครงการปรับปรุงเกาะกลางเพือพัฒนาภูมิ
ทัศน์และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิน ให้สวยงาม ถนนเวียง
เพิม 1 ชุมชนยางตลาด หมู่ที 1 
- พืนทีกว้างเฉลีย 0.80 เมตร  หนา 0.075 เมตร ความยาว  840
  เมตร  พืนทีปรับปรุงไม่น้อยกว่า   672  ตารางเมตร
- ตามแบบเลขที ท.ยต. 62-18 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 43  ลําดับที  14 
- อืนๆ.................................................................

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง ถนนเลียบคลองชลประทาน (จากถนนรัตน
ศรี 2 ถึง ถนนบ้านยางน้อยไปบ้านค้อ)

จํานวน 44,900 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง......โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง ถนนเลียบ
คลองชลประทาน (จากถนนรัตนศรี 2 ถึง ถนนบ้านยางน้อยไปบ้านค้อ) 
- ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 340 เมตร หนาเฉลีย   0.12
    เมตร   หรือมีพืนทีเกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร  โดย
ใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 122.4  ลบ.ม.
- ตามแบบเลขที ท.ยต. 62-20 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 44  ลําดับที  15 
- อืนๆ.................................................................

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง ถนนเลียบคลองชลประทาน (สายบ้านดงบ่อ
เหนือ ถึง ทช. 2049 )

จํานวน 317,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง......โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง ถนนเลียบ
คลองชลประทาน (สายบ้านดงบ่อเหนือ ถึง ทช. 2049 ) 
- ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 2,400 เมตร หนาเฉลีย   0.12
    เมตร หรือมีพืนทีเกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร  โดย
ใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า    864   ลบ.ม.
- ตามแบบเลขที ท.ยต. 62-19 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 56  ลําดับที 54  
- อืนๆ.................................................................

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน  เพือให้เกิดความสวยงามช่วงเกาะ
กลางถนนหน้าเทศบาลตําบลยางตลาด ชุมชนยางตลาด หมู่ที 1

จํานวน 490,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน เพือ
ให้เกิดความสวยงามช่วงเกาะกลางถนนหน้าเทศบาลตําบลยาง
ตลาด ชุมชนยางตลาด หมู่ที 1 
- ให้เกิดความสวยงามช่วงเกาะกลางถนนหน้าเทศบาลตําบลยางตลาด
- ตามแบบเลขที ท.ยต. 62-21 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 44  ลําดับที 16  
- อืนๆ.................................................................
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน เพือพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงามตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด "โครงการปลูกต้นไม้ถนนสายหลัก
สายรอง"  ช่วงเกาะกลางถนนหน้าวัดสามัคคีดงบ่อ ถึงจุดกลับรถท้ายบ้านดง
บ่อ)  ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที 10

จํานวน 490,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง...... โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง
ถนน เพือพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามตามนโยบายผู้ว่าราชการ
จังหวัด "โครงการปลูกต้นไม้ถนนสายหลักสายรอง" ช่วงเกาะกลางถนน
หน้าวัดสามัคคีดงบ่อ ถึงจุดกลับรถท้ายบ้านดงบ่อ) ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่
ที 10
- ตามแบบเลขที ท.ยต. 62-22 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 45  ลําดับที  17 
- อืนๆ.................................................................

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลยางตลาด จํานวน 490,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง......โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลยางตลาด 
- ปรับปรุงให้สวยงามและเป็นสถานทีพักผ่อนของประชาชนผู้มาใช้บริการ
และพนักงานเทศบาลได้ใช้จัดกิจกรรม ณ สํานักเทศบาลตําบลยางตลาด
- ตามแบบเลขที ท.ยต. 62-23 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 45  ลําดับที 18  
- อืนๆ.................................................................

โครงการปรับปรุงห้องนํา ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลยางตลาด 3 แห่ง( 
1.ใกล้กองคลัง 2.ใกล้กองสวัสดิการ 3.หลังหอประชุมเทศบาล)

จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง......โครงการปรับปรุงห้องนํา ภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลยางตลาด 3 แห่ง( 1.ใกล้กองคลัง 2.ใกล้กองสวัสดิการ 3
.หลังหอประชุมเทศบาล) 
- บริการประชาชนผู้มาใช้บริการเทศบาลตําบลยางตลาด
- ตามแบบเลขที ท.ยต. 62-26,27,28  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 46,47  ลําดับที   20,21,22
- อืนๆ.................................................................
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 13,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 13,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 13,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับเคลือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เมืองน่าอยู่) จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขับเคลือนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (เมืองน่าอยู่)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) และ เพิม
เติม ฉบับที 1 หน้าที 37 ลําดับที 16 
- อืนๆ.................................................................

โครงการเพิมประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกรปุ๋ยสังตัดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 2,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพกลุ่ม
เกษตรกรปุ๋ยสังตัดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) และ เพิม
เติม ฉบับที 1 หน้าที 36 ลําดับที 13 
- อืนๆ.................................................................

โครงการส่งเสริมการทําปุ๋ยหมักในเขตเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการทําปุ๋ยหมักใน
เขตเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) และ เพิม
เติม ฉบับที 1 หน้าที 37 ลําดับที 15 
- อืนๆ.................................................................
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โครงการอบรมอาชีพ จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมอาชีพ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ดําเนินการตามแนวทางการจัดหาพัสดุฯ  ของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือ  ที กค(กวจ) 0405.2/ว. 119
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) และ เพิม
เติม ฉบับที 1 หน้าที 37 ลําดับที 14 
- อืนๆ.................................................................

แผนงานงบกลาง
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งบกลาง รวม 16,822,829 บาท
งบกลาง รวม 16,822,829 บาท
งบกลาง รวม 16,822,829 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 3,348,544 บาท

ชําระหนีเงินต้น กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) 
และเงินต้น ธนาคารกรุงไทย จํานวน  3,348,544  บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ชําระหนีเงินต้น กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) และเงินต้น 
ธนาคารกรุงไทย      
โดยมีรายละเอียดโครงการชําระหนีเงินต้นและดอกเบีย   
ประกอบด้วย   
 
(1.) ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล-อาคารหอประชุม เลขทีสัญญาเลข
ทีสัญญา 561/169/2551 งวดที 10 จํานวนเงิน  466,811.89 บาท (เงิน
กู้ ก.ส.ท.) 
(2.) เงินกู้ 33 โครงการ เลขทีสัญญา 1181/188/2555   งวดที 2 จํานวน
เงิน 2,785,236.41 บาท (เงินกู้ ก.ส.ท.)   
รายละเอียดดังนี   
     1) ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนพร้อมจิตร(จากคุ้มใหญ่
ไปคุ้มน้อย) ชุมชนขวัญเมืองหมู่ที 2   
     2) ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังโรงพยาบาล ชุมชน
ดอนปอแดง  หมู่ที 20     
     3) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนหกพีน้อง 
ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที 10    
     4) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนบูรพา เชือมถนนข้างศาลาการ
เปรียญ ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ท1ี9 
     5) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร ข้าง
ถนนสามัคคี 1 และถนนประชาราษฎร์ ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที 10 
     6) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ข้าง
ถนนสามัคคี 1 และถนนเลียบหนอง ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที 10    
     7) ก่อสร้างท่อระบายนํา บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ข้างถนน
ทับทิมลําใย ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที 19    
     8) ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ชนิด คสล.ชันเดียว 
พร้อมเทลาน คสล. เทศบาลตําบลยางตลาด ชุมชนยางตลาด หมู่ที 1  
     9) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาชน 2 (ซอยธาตุกํานันคูณ) ชุมชน
อร่ามมงคล หมู่ที 9 
     10) ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.บ่อพัก คสล. 
ฝาเหล็ก ถนนขุนเมือง2(ข้างบ้านช่างจุ๋ม) ชุมชนโคกน้อย หมู่ที 4   
     11) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจรข้าง
ถนนเจริญผล ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที 3    
     12) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิว
จราจร ข้างถนนสุขาภิบาล4(คุ้มป่าพร้าว) ชุมชนบ้านค้อ  หมู่ที 3    
     13) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิว
จราจร ข้างถนนทางเข้าวัด
อร่าม(ถึงทางเข้าเมรุ) ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ที9    
     14) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. ข้างถนนรอบบ้าน (สอง
ข้าง) ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที 3     
     15) ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลยางตลาด ชุมชนยาง
ตลาด หมู่ที 1    
     16) ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. ข้าง
ถนนเวียงเพิม 2 (ถึงศาลากลางบ้าน) ชุมชนโคกน้อย หมู่ที 4    
     17) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนจินดา(แยกถนนสมจิตร) ชุมชนอร่าม
มงคล หมู่ที 9    
     18) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาชน 4(จากถนนรอบบ้านถึงถนน
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รัตนาราม 2) ชุมชนดอนปอแดง หมู่ที 20    
     19) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร ข้าง
ถนนรัตนศรี1 (จากแยกเวียงเพิม2 ถึงแยกถนนขุนเมือง) ชุมชนโคก
น้อย หมู่ที 4    
     20) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิว
จราจร ข้างถนนประชาอุทิศ (จากถนนผดุงรักษ์ถึงทางโค้งตาชัง
ใหญ่) ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ที 4     
     21) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิว
จราจร ข้างถนนรัตนารามและถนนหน้าศาลากลางบ้าน ชุมชนดอนปอ
แดง  หมู่ 20    
     22) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลือนเจริญ ชุมชนโคกน้อย หมู่ที 4    
     23) ก่อสร้างถนน คสล.ถนนหอมหวน(แยกถนนข้างโรงเลือยเก่าถึง
คลองชลประทาน) ชุมชนยางน้อย หมู่ที 6    
     24) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิว
จราจร ข้างถนนวรามิตร ชุมชนยางตลาด หมู่ที 1   
     25) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิว
จราจร ข้างถนนรอบบ้านคุ้มน้อยขวัญเมืองชุมชนขวัญเมือง หมู่ที 2    
     26) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิว
จราจร ข้างถนนกองสังข์บูรณะ ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ที 4 
     27) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิว
จราจร ข้างถนนรัตนศรี2 ข้างถนนสุขาภิบาล6 (ฝังหน้าวัดบ้านยางน้อยลง
หนองหมาจอก) ชุมชนยางน้อย หมู่ที 6    
     28) ขยายเขตประปา ถนนยางตลาดไปบ้านเสียว,ถนนดาบเลิส,ถนน
เทศบาล,ถนนพรพระศิวะ ชุมชนยางตลาด หมู่ที 1    
    29) ขยายเขตประปา ถนนเจริญผล,ถนนแสงจันทร์ ชุมชนบ้าน
ค้อ หมู่ 3
    30) ขยายเขตประปา ถนนชัยเจริญ ชุมชนโคกน้อย หมู่ที 4    
    31) ขยายเขตประปาถนนแยกถนนผดุงรักษ์ ชุมชนโคกใหญ่ หมู่
ที 4    
    32) ขยายเขตประปา ถนนสําราญ2,ถนนสันติสุข  ชุมชนอร่าม
มงคล หมู่ที 9    
    33) ขยายเขตประปา ถนนสวัสดิไพศาล,ถนนสุขาภิบาล7(ข้างโรงนํา
แข็งนานา) , ข้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213,ซอย 1 สุขาภิบาล7
,ซอย 2 สุขาภิบาล7,ถนนรัตนาราม,ถนนรัตนานาม2,ถนนประชา
รักษ์,ถนนพิทักษ์สันติ ชุมชนดอนปอแดง หมู่ที 20     
(3.) เงินกู้ 6 โครงการ เลขทีสัญญา 1205/21/2556    งวดที 5
         จํานวนเงิน 482,238.37 บาท  (เงินกู้ ก.ส.ท.)  
มีรายละเอียดดังนี       
 1) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ถนน
รัตนศรี1 (จากแยกเวียงเพิม 2 ถึงแยกถนนขุนเมือง) ชุมชนโคกน้อย หมู่
ที 4    
 2) ซ่อมแซมฝาท่อระบายนํา คสล. ครึงซีก ข้างถนนวรามิตรสอง
ข้าง ชุมชนยางตลาด หมู่ที 1   3) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านช่าง
อ้วน(แยกถนนไชยเจริญ ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที 3    
 4) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสีพีน้อง(ข้างบ้านผู้ช่วยคํา) ชุมชนดงบ่อ
เหนือ  หมู่ที 10    
 5) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนชวนวิไล3 (หน้าศาลากลางบ้าน) ชุมชนดงบ่อ
ใต้ หมู่ที 19  
             6) ขยายเขตประปา ถนนตะวันยอแสง ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที 2  
 
(4.) เงินกู้ 7 โครงการ   จํานวนเงิน 415,750 บาท  (เงินกู้ ธนาคารกรุง
ไทย)     
   1) ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนรัตนศรี2 ชุมชนยางน้อย หมู่ที 6, 
 2) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอยซาลาเปา ชุมชนยางตลาด หมู่ที 1    
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 3) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในชุมชนยางตลาด ชุมชนยางตลาด หมู่
ที 1    
 4) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอยตาหริง ชุมชนบ้านค้อ 
หมู่ที 3    
 5) ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. แบบรูปตัวยู ฝาปิด คสล. 
ข้างถนนรัตนศรี,ถนนสุขาภิบาบล6 ชุมชนยางน้อย หมู่ที 6       
 6) ซือรถบรรทุกติดตังเครืองตัดหญ้า (ดีเซล) 
ชนิด 6 ล้อ    
 7) ซือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย(ดีเซล) 
ชนิด 6 ล้อ       

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 801,437 บาท
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ชําระหนีดอกเบีย กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)   และ
ดอกเบีย ธนาคารกรุงไทยจํานวน  801,437  บาทชําระหนีดอกเบีย กอง
ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) 
และดอกเบีย ธนาคารกรุงไทย        
โดยมีรายละเอียดโครงการชําระหนีเงินต้นและดอกเบีย   
ประกอบด้วย   
 (1.) ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล-อาคารหอประชุม เลขที
สัญญา  เลขทีสัญญา 561/169/2551 งวดที 10 จํานวน
เงิน  466,811.89 บาท (เงินกู้ ก.ส.ท.)  
 (2.) เงินกู้ 33 โครงการ เลขทีสัญญา 1181/188/2555   งวดที  2
 จํานวนเงิน 2,785,236.41 บาท (เงินกู้ ก.ส.ท.)   
รายละเอียดดังนี     
      1) ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนพร้อมจิตร (จากคุ้ม
ใหญ่ไปคุ้มน้อย) ชุมชนขวัญเมือง  หมู่ที 2   
      2) ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังโรง
พยาบาล ชุมชนดอนปอแดง หมู่ที 20 
                 3) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนหกพีน้อง ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่
ที 10    
                4) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนบูรพา (เชือมถนนข้างศาลาการ
เปรียญ ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ท1ี9    
                5) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิว
จราจร ข้างถนนสามัคคี 1 และถนนประชาราษฎร์ ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่
ที 10       
   6) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ข้าง
ถนนสามัคคี 1 และถนนเลียบหนอง ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที 10    
  7) ก่อสร้างท่อระบายนํา บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ข้างถนน
ทับทิมลําใย ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที 19    
 8) ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ชนิด คสล.ชันเดียว พร้อมเทลาน คสล
. เทศบาลตําบลยางตลาด ชุมชนยางตลาด หมู่ที 1 
 9) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาชน 2  (ซอยธาตุกํานันคูณ) ชุมชน
อร่ามมงคล หมู่ที 9   
 10) ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.บ่อพัก คสล. ฝา
เหล็ก ถนนขุนเมือง2(ข้างบ้านช่างจุ๋ม) ชุมชนโคกน้อย หมู่ที 4  
  11) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจรข้าง
ถนนเจริญผล ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที 3    
 12) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ข้าง
ถนนสุขาภิบาล 4   (คุ้มป่าพร้าว) ชุมชนบ้านค้อ  
หมู่ที 3    
 13) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ข้าง
ถนนทางเข้าวัดอร่าม(ถึงทางเข้าเมรุ) ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ที9    
 14) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. ข้างถนนรอบบ้าน (สอง
ข้าง) ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที 3     
 15) ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลยางตลาดชุมชนยางตลาด หมู่
ที 1    
 16) ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. ข้าง
ถนนเวียงเพิม 2 (ถึงศาลากลางบ้าน) ชุมชนโคกน้อย 
หมู่ที 4    
 17)  ก่อสร้างถนน คสล. ถนนจินดา (แยกถนนสมจิตร) ชุมชนอร่าม
มงคล หมู่ที 9    
 18) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาชน 4  (จากถนนรอบบ้านถึงถนน
รัตนาราม 2)  ชุมชนดอนปอแดง หมู่ที 20    
 19) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร ข้าง
ถนนรัตนศรี 1 (จากแยกเวียงเพิม2 ถึงแยกถนนขุนเมือง) ชุมชนโคก
น้อย หมู่ที 4    
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 20) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ข้าง
ถนนประชาอุทิศ  (จากถนนผดุงรักษ์ถึงทางโค้งตาชังใหญ่) ชุมชนโคก
ใหญ่ หมู่ที 4     
 21) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ข้าง
ถนนรัตนารามและถนนหน้าศาลากลางบ้าน ชุมชนดอนปอแดง หมู่
ที 20    
 22) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลือนเจริญ ชุมชนโคกน้อย หมู่ที 4    
 23) ก่อสร้างถนน คสล.ถนนหอมหวน(แยกถนนข้างโรงเลือยเก่าถึงคลอง
ชลประทาน) ชุมชนยางน้อย หมู่ที 6    

 24) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ข้าง
ถนนวรามิตร ชุมชนยางตลาด หมู่ที 1       
 25) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ข้าง
ถนนรอบบ้านคุ้มน้อยขวัญเมืองชุมชนขวัญเมือง 
หมู่ที 2    
 26) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ข้าง
ถนนกองสังข์บูรณะ ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ที 4  
 27) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ข้าง
ถนนรัตนศรี2 ข้างถนนสุขาภิบาล6 (ฝังหน้าวัดบ้านยางน้อยลงหนองหมา
จอก) ชุมชนยางน้อย หมู่ที 6    
 28) ขยายเขตประปา ถนนยางตลาดไปบ้านเสียว,ถนนดาบเลิส,ถนน
เทศบาล,ถนนพรพระศิวะ ชุมชนยางตลาด หมู่ที 1    
 29) ขยายเขตประปา ถนนเจริญผล,ถนนแสงจันทร์ ชุมชนบ้านค้อ หมู่
ที3    
 30) ขยายเขตประปา ถนนชัยเจริญ ชุมชนโคกน้อย 
หมู่ที 4    
 31) ขยายเขตประปาถนนแยกถนนผดุงรักษ์ ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ที 4    
 32) ขยายเขตประปา ถนนสําราญ2,ถนนสันติสุข ชุมชนอร่ามมงคล หมู่
ที 9    
 33) ขยายเขตประปา ถนนสวัสดิไพศาล,ถนนสุขาภิบาล7(ข้างโรงนําแข็ง
นานา) , ข้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213,ซอย 1 สุขาภิบาล7,ซอย 2
 สุขาภิบาล7,ถนนรัตนาราม,ถนนรัตนานาม2,ถนนประชารักษ์,ถนน
พิทักษ์สันติ ชุมชนดอนปอแดง หมู่ที 20     
(3.) เงินกู้ 6 โครงการ เลขทีสัญญา 1205/21/2556    งวดที 5  จํานวน
เงิน 482,238.37 บาท  (เงินกู้ ก.ส.ท.)  มีรายละเอียดดังนี     
 1) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ถนน
รัตนศรี1 (จากแยกเวียงเพิม2  ถึงแยกถนนขุนเมือง) ชุมชนโคกน้อย หมู่
ที 4    
 2) ซ่อมแซมฝาท่อระบายนํา คสล. ครึงซีก ข้างถนนวรามิตรสอง
ข้าง ชุมชนยางตลาด หมู่ที 1  
 3) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านช่างอ้วน(แยกถนนไชยเจริญชุมชนบ้าน
ค้อ หมู่ที 3    
 4) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสีพีน้อง(ข้างบ้านผู้ช่วยคํา) ชุมชนดงบ่อ
เหนือ หมู่ที 10    
 5) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนชวนวิไล3 (หน้าศาลากลางบ้าน) ชุมชนดงบ่อ
ใต้ หมู่ที 19    
             6) ขยายเขตประปา ถนนตะวันยอแสง ชุมชนขวัญเมือง 
หมู่ที 2        
(4.) เงินกู้ 7 โครงการ   จํานวนเงิน 415,750 บาท  (เงินกู้ ธนาคารกรุง
ไทย)     
 1) ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนรัตนศรี2 ชุมชนยางน้อย หมู่ที 6, 
 2)ก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอยซาลาเปา ชุมชนยางตลาด หมู่ที 1    
 3) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในชุมชนยางตลาด 
ชุมชนยางตลาด หมู่ที 1    
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 4) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอยตาหริง ชุมชนบ้านค้อ 
หมู่ที 3    
 5) ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. แบบรูปตัวยู ฝาปิด คสล. ข้างถนนรัตน
ศรี,ถนนสุขาภิบาบล6 ชุมชนยางน้อย หมู่ที 6       
 6) ซือรถบรรทุกติดตังเครืองตัดหญ้า (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ    
 7) ซือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย(ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ        

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 331,701 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันภัยสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป พนักงาน(ครูผู้ดูแลเด็ก) ในอัตราร้อยละห้าของค่า
จ้าง ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และ
หนังสือ ด่วนทีสุด สํานักงาน ก.จ.ก.ท และก.อบต. ที มท 0809.5/ว 9 ลง
วันที 22 มกราคม 2557

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,626,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุ
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 33  ลําดับที 1
- อืนๆ.................................................................

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,390,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพคนพิการ
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 33 ลําดับที 2 
- อืนๆ.................................................................

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 114,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
 และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 34  ลําดับที  3
- อืนๆ.................................................................

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีทีจําเป็นฉุกเฉินหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมากที มท 0313.4/ 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 270,528 บาท
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เพือจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน แยกเป็น   
8.1 ส่งสมทบ ส.ท.ท. จํานวน  60,528  บาท 
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0313.4/ว.3889 ลงวันที 29
 พฤศจิกายน 2538     
             โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมาของสมาชิก 
ยกเว้น เงินกู้ เงิน จ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว 
ทังนีไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมืนบาท(รายรับจริงปีงบ
ประมาณ 2560 =66,103,915.78 บาท  หัก เงินกู้ เงินจ่ายขาดและเงิน
อุดหนุนทุกประเภท 29,859,528.49 บาท = 36,244,387.29
 บาท x 0.00167 
= 60,528.13     
8.2 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพืนที  200,000 บาท 
เพือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพืนที  
8.3 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลยางตลาด รวม 
 10,000  บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 701,590 บาท
เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
(กบท.)

เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน จํานวน 37,829 บาท
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