
 

 
 
 

เทศบัญญัต ิ

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
                                                                                            
 

ของ 

เทศบาลต าบลท่าขอนยาง 

อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
 







ขอ้มูลเบื้องตน้ของ อปท. 

ค ำแถลง 

ค ำแถลง : รำยละเอียดค ำแถลง 

ค ำแถลง : รำยละเอียดประมำณกำรรำยรบั 

ค ำแถลง : รำยละเอียดประมำณกำรรำยจำ่ย 

บนัทกึหลกักำรและเหตุผล 

บนัทกึหลกักำรและเหตุผล : รำยละเอียดบนัทกึหลกักำรและเหตุผล แบง่ตำมดำ้น 

บนัทกึหลกักำรและเหตุผล : รำยละเอียดบนัทกึหลกักำรและเหตุผล แบง่ตำมแผนงำน 

บนัทกึหลกักำรและเหตุผล : รำยละเอียดบนัทกึหลกักำรและเหตุผล 

รำยกำรประมำณกำรรำยรบั 

รำยกำรรำยละเอียดประมำณกำรรำยรบั 

รำยกำรประมำณกำรรำยจำ่ย 

รำยกำรรำยละเอียดประมำณกำรรำยจำ่ย 

ขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจำ่ย 

รำยงำนประมำณกำรรำยจำ่ย-เฉพำะกำร 
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เทศบาลตําบลท่าขอนยาง

เขต/อําเภอ กันทรวิชัย    จังหวัดมหาสารคาม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หมู่ที 4  ซอย-  ถนนถีนานนท์  แขวง/ตําบล ท่าขอนยาง
  เขต/อําเภอ กันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150

พืนที 38.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 8,725 คน

ชาย 4,196 คน

หญิง 4,529 คน

ข้อมูล ณ วันที 11 ตุลาคม 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลท่าขอนยาง

อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าขอนยาง

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลท่าขอนยาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
ท่าขอนยางอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลท่าขอนยางจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 117,436,094.88 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 73,476,575.59 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 33,884,678.57 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 32,103,426.20 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 11 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 11 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 54,917,358.42 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 7,427,825.89 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 355,639.70 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 465,488.38 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 282,228.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 23,637,377.34 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 22,748,799.11 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,830,178.40 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 37,281,281.40 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 10,929,734.16 บาท

งบบุคลากร จํานวน 16,768,577.52 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,383,169.72 บาท

งบลงทุน จํานวน 643,800.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,556,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 18,268.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลท่าขอนยาง

อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 12,271,666.97 11,135,000.00 12,691,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 406,154.20 964,000.00 2,108,900.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 891,433.10 856,000.00 905,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 26,870.00 60,000.00 60,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 345,481.00 250,000.00 117,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 13,941,605.27 13,265,000.00 15,891,900.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 28,904,751.68 29,435,000.00 29,755,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 28,904,751.68 29,435,000.00 29,755,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 21,337,336.84 24,422,200.00 24,179,100.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 21,337,336.84 24,422,200.00 24,179,100.00

รวม 64,183,693.79 67,122,200.00 69,826,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 13,561,097.99 16,191,440.00 17,175,660.00

งบบุคลากร 0.00 23,767,560.00 25,800,640.00

งบดําเนินงาน 258,491.50 13,841,900.00 16,639,700.00

งบลงทุน 0.00 11,156,800.00 6,679,000.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 2,164,500.00 3,531,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 13,819,589.49 67,122,200.00 69,826,000.00

รวม 13,819,589.49 67,122,200.00 69,826,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลท่าขอนยาง

อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลท่าขอนยาง

อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 18,331,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,036,840

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,280,760

แผนงานสาธารณสุข 7,727,760

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,725,400

แผนงานเคหะและชุมชน 3,658,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 540,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 690,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,339,320

แผนงานการเกษตร 2,220,320

แผนงานการพาณิชย์ 100,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 17,175,660

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 69,826,000



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,799,000 0 4,439,940 13,238,940

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,950,680 0 4,439,940 10,390,620

งบดําเนินงาน 3,531,000 70,000 1,472,000 5,073,000

    ค่าตอบแทน 521,000 0 184,000 705,000

    ค่าใช้สอย 2,220,000 70,000 868,000 3,158,000

    ค่าวัสดุ 450,000 0 320,000 770,000

    ค่าสาธารณูปโภค 340,000 0 100,000 440,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000

                                             รวม 12,350,000 70,000 5,911,940 18,331,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 1,521,840 0 0 1,521,840

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,521,840 0 0 1,521,840

งบดําเนินงาน 215,000 50,000 250,000 515,000

    ค่าใช้สอย 215,000 50,000 180,000 445,000

    ค่าวัสดุ 0 0 70,000 70,000

                                             รวม 1,736,840 50,000 250,000 2,036,840

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าขอนยาง

อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 1,600,560 1,538,500 0 3,139,060

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,600,560 1,538,500 0 3,139,060

งบดําเนินงาน 345,000 1,560,700 100,000 2,005,700

    ค่าตอบแทน 0 20,000 0 20,000

    ค่าใช้สอย 180,000 843,100 100,000 1,123,100

    ค่าวัสดุ 75,000 697,600 0 772,600

    ค่าสาธารณูปโภค 90,000 0 0 90,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,136,000 0 1,136,000

    เงินอุดหนุน 0 1,136,000 0 1,136,000

                                             รวม 1,945,560 4,235,200 100,000 6,280,760

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 2,723,760 0 2,723,760

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,723,760 0 2,723,760

งบดําเนินงาน 4,346,000 283,000 4,629,000

    ค่าตอบแทน 36,000 0 36,000

    ค่าใช้สอย 2,730,000 283,000 3,013,000

    ค่าวัสดุ 1,580,000 0 1,580,000

งบเงินอุดหนุน 0 375,000 375,000

    เงินอุดหนุน 0 375,000 375,000

                                             รวม 7,069,760 658,000 7,727,760



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 1,460,400 1,460,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,460,400 1,460,400

งบดําเนินงาน 265,000 265,000

    ค่าตอบแทน 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 210,000 210,000

    ค่าวัสดุ 45,000 45,000

                                             รวม 1,725,400 1,725,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย รวม

งบดําเนินงาน 60,000 200,000 0 260,000

    ค่าใช้สอย 0 200,000 0 200,000

    ค่าวัสดุ 60,000 0 0 60,000

งบลงทุน 0 0 3,398,000 3,398,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 3,398,000 3,398,000

                                             รวม 60,000 200,000 3,398,000 3,658,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 540,000 540,000

    ค่าใช้สอย 540,000 540,000

                                             รวม 540,000 540,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 140,000 550,000 690,000

    ค่าใช้สอย 40,000 550,000 590,000

    ค่าวัสดุ 100,000 0 100,000

                                             รวม 140,000 550,000 690,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน รวม

งบบุคลากร 2,656,320 0 2,656,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,656,320 0 2,656,320

งบดําเนินงาน 1,302,000 100,000 1,402,000

    ค่าตอบแทน 112,000 0 112,000

    ค่าใช้สอย 830,000 0 830,000

    ค่าวัสดุ 360,000 100,000 460,000

งบลงทุน 0 3,281,000 3,281,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 3,281,000 3,281,000

งบเงินอุดหนุน 2,000,000 0 2,000,000

    เงินอุดหนุน 2,000,000 0 2,000,000

                                             รวม 5,958,320 3,381,000 9,339,320

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบบุคลากร 1,060,320 0 1,060,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,060,320 0 1,060,320

งบดําเนินงาน 1,060,000 100,000 1,160,000

    ค่าใช้สอย 470,000 100,000 570,000

    ค่าวัสดุ 190,000 0 190,000

    ค่าสาธารณูปโภค 400,000 0 400,000

                                             รวม 2,120,320 100,000 2,220,320

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000

    ค่าสาธารณูปโภค 100,000 100,000

                                             รวม 100,000 100,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 17,175,660 17,175,660

    งบกลาง 17,175,660 17,175,660

                                             รวม 17,175,660 17,175,660





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลท่าขอนยาง

อําเภอ กันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 11,595,780.05 10,500,000.00 14.29 % 12,000,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 31,840.92 35,000.00 8.57 % 38,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 641,346.00 600,000.00 8.33 % 650,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 2,700.00 0.00 100.00 % 3,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 12,271,666.97 11,135,000.00 12,691,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 8,885.20 12,000.00 8.33 % 13,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 64,205.00 100,000.00 -30.00 % 70,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 191,538.00 120,000.00 66.67 % 200,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 15,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 0.00 4,120.00 5,000.00 20.00 % 6,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 5,460.00 5,000.00 20.00 % 6,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 5,140.00 5,000.00 20.00 % 6,000.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,500,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -60.00 % 400.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 58,150.00 53,000.00 183.02 % 150,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 38,000.00 30,000.00 26.67 % 38,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 0.00 16,500.00 15,000.00 10.00 % 16,500.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 6,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 5,491.00 5,000.00 20.00 % 6,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 0.00 2,665.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 1,000.00 500,000.00 -98.00 % 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 406,154.20 964,000.00 2,108,900.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าทีดิน 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00

     ดอกเบีย 0.00 0.00 891,433.10 850,000.00 5.88 % 900,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 891,433.10 856,000.00 905,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 26,870.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 26,870.00 60,000.00 60,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 341,700.00 250,000.00 -61.60 % 96,000.00

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 0.00 0.00 752.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 2,129.00 0.00 100.00 % 10,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 900.00 0.00 100.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 345,481.00 250,000.00 117,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 342,695.77 680,000.00 -49.26 % 345,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 8,599,165.05 7,700,000.00 11.69 % 8,600,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 3,125,190.42 3,600,000.00 -11.11 % 3,200,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 1,799,740.04 1,760,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 4,337,161.75 3,780,000.00 45.50 % 5,500,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 62,685.42 55,000.00 -9.09 % 50,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 55,953.23 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 10,582,160.00 11,800,000.00 1.69 % 12,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 28,904,751.68 29,435,000.00 29,755,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 21,337,336.84 24,422,200.00 -1.00 % 24,179,100.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 21,337,336.84 24,422,200.00 24,179,100.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 64,183,693.79 67,122,200.00 69,826,000.00

วันทีพิมพ์ : 11/10/2561  11:25:07 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลท่าขอนยาง

อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 69,826,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 12,691,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 12,000,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 38,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ภาษีป้าย จํานวน 650,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,108,900 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการคงเดิม เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงใกล้เคียง
กับประมาณการทีตังไว้
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 13,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการลดลง เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงน้อยกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการคงเดิม เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงใกล้เคียง
กับประมาณการทีตังไว้
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 6,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
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ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 6,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 6,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จํานวน 1,500,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 400 บาท
ประมาณการลดลง เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงน้อยกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการลดลง เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงน้อยกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการคงเดิม เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงใกล้เคียง
กับประมาณการทีตังไว้
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 38,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 16,500 บาท

ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 6,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 6,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการลดลง เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงน้อยกว่า
ประมาณการทีตังไว้
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 905,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
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ดอกเบีย จํานวน 900,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 60,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการคงเดิม เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงใกล้เคียง
กับประมาณการทีตังไว้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 117,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 96,000 บาท
ประมาณการลดลง เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงน้อยกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 29,755,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 345,000 บาท
ประมาณการลดลง เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงน้อยกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,600,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,200,000 บาท
ประมาณการลดลง เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงน้อยกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,500,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการลดลง เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงน้อยกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการคงเดิม เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงใกล้เคียง
กับประมาณการทีตังไว้
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 12,000,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากปีงบประมาณทีผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า
ประมาณการทีตังไว้

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 24,179,100 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 24,179,100 บาท

3.เงินอุดหนุนทัวไป/เงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุ
ประสงค์ จํานวน 24,179,100 บาท
3.1 หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 9,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับ อปท.ทีมีการบริหารจัดการทีดี 0 บาท
(2) เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอนเลือกทํา 9,000,000 บาท
3.2 หมวดเงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ จํานวน 15,075,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว) 136,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสนับสนุนสําหรับสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณืการเรียน ค่าเครือง
แบบนักเรียน และค่ากิจกรรมมพัฒนาผู้เรียน) 41,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน อาหารเสริม(นม)ปฐมวัย 153,300 บาท
(4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน อาหารกลางวันปฐมวัย 392,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน อาหารเสริม(นม)ประถม
ศึกษา 544,300 บาท
(6) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน อาหารกลางวันประถม
ศึกษา 1,136,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนุบสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้
ด่อนโอกาสทางสังคม (เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 60,000 บาท   
(8) เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบียยังชีพผู้
สูงอายุ) 8,761,200 บาท
(9) เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ (เบียยังชีพความพิการ) 1,478,400 บาท
(10) เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแส
ไฟฟ้า) 400,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข (อมส หมู่บ้าน) 300,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียน
สัตว์ (พิษสุนัขบ้า) 6,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรค (พิษสุนัข
บ้า) 77,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนบุคลากรทางการศึกษา 1,463,000 บาท
   - เงินเดือน ครู ผดด 1,124,000 บาท
   - เงินเพิมต่าง ๆ ครู ผดด 84,000 บาท
   - ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ผดด) 294,800 บาท
   - เงินเพิมต่าง ๆ พนักงานจ้าง (ผดด) 35,700 บาท
   - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 บาท
   - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 บาท
   - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ผดด) 8,500 บาท
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(15) เงินอุดหนุน บุคลากรถ่ายโอน  126,000 บาท
   - เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน 
   - เงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา ถ่ายโอน 
   - เงินกองทุนสํารองเลียงชีพลูกจ้างประจํา (กสจ)  
   - เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข) 
   - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -
   - ค่าจ้างลูกจ้างชัวคราวสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า 120,000 บาท
   - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 %(พนักงานสูบนํา)  6,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการฯ
   - โครงการป้องกันยาเสพติด (สําหรับฝึกอาชีพ)
   - โครงการป้องกันยาเสพติด (สําหรับการบําบัดฯ)
(17) เงินอุดหนุน (เพือรอส่งใช้เงินยืมเงินสะสม)
   - ค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ
   - ค่าเบียยังชีพความพิการ

วันทีพิมพ์ : 11/10/2561  11:25:31 หน้า : 5/5



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 0 0 725,760 0 % 725,760

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 0 0 180,000 0 % 180,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 0 180,000 0 % 180,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 0 0 207,360 0 % 207,360

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 0 0 1,555,200 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 0 2,848,320 2,848,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 3,994,080 15.36 % 4,607,400

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

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 210,000 11.43 % 234,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 956,280 -4.08 % 917,280

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 97,500 10.77 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 5,341,860 5,950,680

รวมงบบุคลากร 0 0 0 8,190,180 8,799,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลท่าขอนยาง

อําเภอกันทรวิชัย    จังหวัดมหาสารคาม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 147,200 70,000 114.29 % 150,000

ค่าเบียประชุม 0 0 4,062.5 23,500 -36.17 % 15,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 45,000 122.22 % 100,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 180,000 20 % 216,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 151,262.5 358,500 521,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 32,037.7 130,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 390,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 75,191.3 351,500 36.56 % 480,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 300,000

(1) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ของขวัญ 
ของรางวัล 0 0 0 4,500 -100 % 0

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 450,000 -100 % 0

(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษาและดูงาน 0 0 0 0 100 % 300,000

(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษาและดูงาน 0 0 0 76,930 -100 % 0

(3) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย สิทธิและหน้าทีแก่ประชาชน 0 0 0 0 100 % 50,000

(4) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภา
เทศบาล/ส.ส./ส.ว/สจ. 0 0 0 0 100 % 500,000

(4) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเทศบาลตําบล
ท่าขอนยางเคลือนทีพบประชาชน 0 0 0 20,000 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 11/10/2561  11:26:48 หน้า : 2/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

(5) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภา
เทศบาล/ส.ส./ส.ว/สจ. 0 0 0 10,000 -100 % 0

(6) โครงการจัดงานวันท้องถินไทย 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเตรียมความพร้อมในการจัด
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนใน
ส่วนภูมิภาค อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม

0 0 0 150,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 130,100 53.73 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 107,229 1,333,030 2,220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 59,900 33.56 % 80,000

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100,000 -20 % 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 250,000 -20 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 80,000 -25 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 519,900 450,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 300,000 -16.67 % 250,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 60,000 -33.33 % 40,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 390,000 340,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 258,491.5 2,601,429.84 3,531,000

วันทีพิมพ์ : 11/10/2561  11:26:48 หน้า : 3/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 4 ตัว 0 0 0 6,800 -100 % 0

ตู้เอกสารเหล็ก 2 บาน จํานวน 1 หลัง 0 0 0 5,500 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 4 ตัว 0 0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 28,300 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 28,300 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 20,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงานบริหารทัวไป 0 0 258,491.5 10,839,909.84 12,350,000

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
หรือแผนพัฒนาท้องถิน 0 0 0 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 70,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 70,000 70,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 70,000 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 2,085,980 64.93 % 3,440,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 152,400 -55.91 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 121,200 0 % 121,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 675,040 6.27 % 717,360

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 96,000 -2.31 % 93,780

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 3,130,620 4,439,940

รวมงบบุคลากร 0 0 0 3,130,620 4,439,940

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 48,000 4.17 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 50,000 -60 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 48,000 75 % 84,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 17,000 76.47 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 163,000 184,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 150,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 618,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 100,000

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 210,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

(2)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือการ
พัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงาน
ให้แก่เจ้าหน้าทีท้องถิน

0 0 0 0 100 % 50,000

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินโดยการจัดทําหรือปรับ
ข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 90,000 -100 % 0

(3)  ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความ
รู้ความเข้าใจเรืองระเบียบกฎหมายและ
การให้บริการการชําระภาษีให้แก่
ประชาชนผู้เสียภาษี

0 0 0 0 100 % 50,000

(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือการ
พัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงาน
ให้แก่เจ้าหน้าทีท้องถิน

0 0 0 50,000 -100 % 0

(4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเรืองระเบียบกฎหมายการ
ชําระภาษีให้แก่ผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี

0 0 0 80,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 40,000 25 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 620,000 868,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 140,000 42.86 % 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 60,000 33.33 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 200,000 320,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 80,000 0 % 80,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 130,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,113,000 1,472,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) เก้าอีทํางาน 9 ตัว 0 0 0 15,300 -100 % 0

(2) โต๊ะทํางาน 4 ตัว 0 0 0 16,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 หลัง 0 0 0 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1. รถส่วนกลาง – รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,000 ซีซี หรือ
กําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 90 
กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับ
เบิลแค็บ จํานวน 1 คัน 

0 0 0 729,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครืองวัดระยะเลเซอร์ วัดระยะทางได้ไม่
น้อยกว่า 80 เมตร จํานวน 1 เครือง 0 0 0 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 จํานวน 1 ชุด ตาม
ข้อ 8

0 0 0 22,000 -100 % 0

(2) เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ตามข้อ 40 0 0 0 7,900 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 จํานวน 1 ชุด 0 0 0 22,000 -100 % 0

จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 เครือง 0 0 0 3,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 826,200 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 826,200 0

รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 0 5,069,820 5,911,940

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 0 258,491.5 15,979,729.84 18,331,940
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 709,360 34.54 % 954,360

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 21,300 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 100 % 18,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 501,480 0 % 501,480

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,280,140 1,521,840

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,280,140 1,521,840

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตังจุดตรวจ
บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสําคัญ
ต่างๆ

0 0 0 100,000 0 % 100,000

(2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 0 0 0 100,000 0 % 100,000

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ้าน 0 0 0 0 100 % 15,000

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ้าน 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 210,000 215,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 210,000 215,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 1,490,140 1,736,840
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานเทศกิจ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบการ
จําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 0 0 0 20,000 150 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000 50,000

รวมงานเทศกิจ 0 0 0 20,000 50,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0 0 0 50,000 160 % 130,000

(2) ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 0 0 0 5,000 -100 % 0

(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 50,000

(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 105,000 180,000

ค่าวัสดุ

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

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 70,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 175,000 250,000

วันทีพิมพ์ : 11/10/2561  11:26:48 หน้า : 9/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

สายส่งนําดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ 3 
ชัน ขนาด 1.5 นิว ยาว 20 เมตร 
จํานวน 4 เส้น

0 0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 60,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 60,000 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 235,000 250,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 1,745,140 2,036,840

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 1,021,325 9.6 % 1,119,360

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 85,200 0 % 85,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 316,800 0 % 316,800

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,502,525 1,600,560

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,502,525 1,600,560

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 50,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 90,000 -11.11 % 80,000

(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิม
ประสิทธิภาพบุคลากร 0 0 0 20,000 50 % 30,000

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

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 180,000 180,000

ค่าวัสดุ

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

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 40,000 -75 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 95,000 75,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 54,000 -7.41 % 50,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 114,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 389,000 345,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) โต๊ะโรงอาหารเด็กสําหรับเด็ก
ปฐมวัย จํานวน  8  ทีนัง 0 0 0 19,500 -100 % 0

(2) โต๊ะทํางาน จํานวน 4 ตัว 0 0 0 16,000 -100 % 0

(3) เก้าอืทํางาน จํานวน 4 ตัว 0 0 0 6,800 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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(4) ตู้บานโล่ง 4 ชัน 0 0 0 21,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ระดับความละเอียดของจอภาพ ขนาด 
1920 x 1080 ขนาด 32 นิว

0 0 0 13,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet ) ข้อ 47 0 0 0 7,700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 84,200 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 84,200 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 0 0 1,975,725 1,945,560

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 1,056,960 6.34 % 1,124,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 35,000 140 % 84,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 271,480 8.59 % 294,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 24,360 46.55 % 35,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,387,800 1,538,500

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,387,800 1,538,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือบุตร 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000 20,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1)  ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 0 100 % 392,000

(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 0 0 0 100,000 -100 % 0

(2)  ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

0 0 0 0 100 % 136,000

(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษา 

0 0 0 392,000 -100 % 0

(3)  ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)

0 0 0 0 100 % 41,900

(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่า
ขอนยาง

0 0 0 50,000 -100 % 0

(4) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 150,000

(4) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักเรียน 0 0 0 30,000 -100 % 0

(5) ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่า
ขอนยาง

0 0 0 0 100 % 50,000

(5) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทักษะ
และประสบการณ์การเรียนรู้ 0 0 0 30,000 -100 % 0

(6)  ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 0 0 0 0 100 % 73,200
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(6) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนและผู้ปกครองใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าขอน
ยาง

0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 622,000 843,100

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 791,400 -11.85 % 697,600

วัสดุการศึกษา 0 0 0 136,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 927,400 697,600

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,569,400 1,560,700

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 1,332,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 1,136,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 1,332,000 1,136,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 1,332,000 1,136,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 4,289,200 4,235,200
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกระบบ โรงเรียนผู้สูงอายุเมือง
ท่าขอนยาง

0 0 0 100,000 -100 % 0

(1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
นอกสถานทีของโรงเรียนผู้สูงอายุเมือง
ท่าขอนยาง

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 100,000 100,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 0 100,000 100,000

รวมแผนงานการศึกษา 0 0 0 6,364,925 6,280,760

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 770,934 94.8 % 1,501,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 21,300 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 46,500 29.03 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 1,087,960 -6.43 % 1,017,960

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 144,000 0 % 144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,070,694 2,723,760

รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,070,694 2,723,760
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 36,000 0 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 36,000 36,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 2,257,200 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 2,480,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

(2) โครงการอบรมผู้ประกอบการร้าน
อาหารและกิจการทีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 250,000 -20 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 2,567,200 2,730,000

ค่าวัสดุ

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

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 30,000 566.67 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 60,000 33.33 % 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 1,060,000 3.77 % 1,100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 130,000 -7.69 % 120,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,360,000 1,580,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 3,963,200 4,346,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

(1) เครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง 0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 100,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 100,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 0 6,133,894 7,069,760

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์
ปลอดโรค        คนปลอดภัย

0 0 0 49,726 -100 % 0

(1) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 83,000

(2) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
โภชนาการคนท่าขอนยางไม่ขาดสาร
ไอโอดีน

0 0 0 0 100 % 50,000

(3) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 5 อ.ใน
กลุ่มวัยทํางาน 0 0 0 30,000 -100 % 0

(4) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
ในโรงเรียน 0 0 0 62,000 -100 % 0

(4) โครงตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 50,000

(5) โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม(อถล.)

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 141,726 283,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 141,726 283,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 300,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณ
ประโยชน์ 0 0 0 0 100 % 375,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 300,000 375,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 300,000 375,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 0 441,726 658,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 0 6,575,620 7,727,760

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 1,182,000 1.98 % 1,205,400

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 195,000 0 % 195,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,437,000 1,460,400

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,437,000 1,460,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 200,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 180,000

วันทีพิมพ์ : 11/10/2561  11:26:49 หน้า : 18/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 -50 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 50 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 240,000 210,000

ค่าวัสดุ

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 10,000 50 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 40,000 45,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 290,000 265,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 0 0 0 32,400 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 32,400 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 32,400 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 1,759,400 1,725,400

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 1,759,400 1,725,400
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

(1) โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ถนน มค .3053 เชือมต่อ
โครงการปี 2560 บ้านใคร่นุ่น หมู่ที 10

0 0 0 760,000 -100 % 0

(2) โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะถนนท่าขอนยาง  หมู่ที 1-13 0 0 0 440,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 1,200,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 1,200,000 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 0 1,200,000 0

งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 60,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

(1) เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ด้วยไฟฟ้า 0 0 0 10,200 -100 % 0

(2) เครืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 0 0 0 11,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 21,200 0
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

(1) โครงการบูรณะปรับปรุงไฟฟ้าส่อง
สว่างและสวนหย่อมลานกีฬาสนามกลาง
บ้าน

0 0 0 400,000 -100 % 0

(2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง
ถนน 2202 0 0 0 314,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 714,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 735,200 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 735,200 60,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) โครงการกําจัดขยะสิงปฏิกูล มูลฝอย
และนําเสียในชุมชน 0 0 0 0 100 % 200,000

(1) โครงการเมืองท่าสะอาด คลองสวย 
นําใส ใส่ใจรักษาสิงแวดล้อม 0 0 0 130,000 -100 % 0

(2) โครงการลอกท่อระบายนําพร้อมบ่
พัก 2 ฝังถนน ภายในเขตเทศบาลตําบล
ท่าขอนยาง (ถนนทางหลวง หมายเลข 
2202) ท่าขอนยาง-มมส. 

0 0 0 500,000 -100 % 0

(3) โครงการขุดลอกห้วยสายคอน้อย 
บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที 8 0 0 0 73,000 -100 % 0
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(5) โครงการลอกท่อระบายนําพร้อมบ่อ
พัก 2 ฝังถนน ภายในเขตเทศบาลตําบล
ท่าขอนยาง (ถนนสายบ้านท่าขอนยาง - 
ส้มโฮง)

0 0 0 498,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,201,000 200,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,201,000 200,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 0 0 1,201,000 200,000

งานบําบัดนําเสีย

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

(01) โครงการก่อสร้างทางระบายนํา
ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที 2 0 0 0 292,000 -100 % 0

(02) โครงการก่อสร้างทางระบายนํา
ภายในหมู่บ้าน บ้านวังหว้า หมู่ที 6 0 0 0 350,000 -100 % 0

(04) โครงการก่อสร้างทางระบายนํา
ภายในหมู่บ้าน บ้านใคร่นุ่น หมู่ที 10 0 0 0 275,000 -100 % 0

(05) โครงการก่อสร้างทางระบายนํา
ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสวน หมู่ที 12 0 0 0 152,000 -100 % 0

(06) โครงการก่อสร้างทางระบายนํา
ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสวน หมู่ที 12 0 0 0 564,000 -100 % 0

(07) โครงการก่อสร้างทางระบายนํา
ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่
ที 13

0 0 0 80,000 -100 % 0

(08) โครงการก่อสร้างทางระบายนํา
ภายในหมู่บ้าน บ้านใคร่นุ่น หมู่ที 14 0 0 0 141,000 -100 % 0

(09) โครงการก่อสร้างทางระบายนํา
ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวขัว หมู่ที 15 0 0 0 500,000 -100 % 0
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(1) โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา เส้น
ฝังหมู่ที 11 ซอยถนนรจนาทาวน์โฮม 
หมู่ที 11

0 0 0 0 100 % 311,000

(13) โครงการวางท่อระบายนํา(คสล
.)ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที 
3

0 0 0 524,000 -100 % 0

(14) โครงการก่อสร้างทางระบายนํา
ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยม หมู่ที 7 0 0 0 484,000 -100 % 0

(2) โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ภาย
ในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที 1 0 0 0 0 100 % 349,000

(3) โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ภาย
ในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที 3 เส้น
ทางบ้านพ่อสุเทพ  แพงเวียงจันทร์ – 
หนองตีนบ้าน หมู่ที 3

0 0 0 0 100 % 526,000

(4) โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ภาย
ในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที 3 เส้น
ทางบ้านพ่ออุทิศ  - แยกหอพักเจเจ

0 0 0 0 100 % 459,000

(5) โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ภาย
ในหมู่บ้าน บ้านดอนยม หมู่ที 7 0 0 0 0 100 % 484,000

(6) โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ภาย
ในหมู่บ้านทางทิศตะวันตกบ้านหัวขัว 
หมู่ที 9

0 0 0 0 100 % 1,054,000

(7) โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ภาย
ในหมู่บ้าน บ้านใคร่นุ่น หมู่ที 14 0 0 0 0 100 % 215,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 3,362,000 3,398,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 3,362,000 3,398,000

รวมงานบําบัดนําเสีย 0 0 0 3,362,000 3,398,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 6,498,200 3,658,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหา
การว่างงาน 0 0 0 50,000 -100 % 0

(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมใน
วันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  
วันพ่อ
แห่งชาติ  วันแม่แห่งชาติ

0 0 0 0 100 % 60,000

(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรม ผู้สูง
อายุ สตรี เด็ก ผู้พิการ 0 0 0 100,000 -100 % 0

(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 250,000

(3)  ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
กิจกรรมสารรักสารสัมพันธ์ผู้ปกครอง 0 0 0 0 100 % 30,000

(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 
กิจการสตรี

0 0 0 30,000 -100 % 0

(4) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการว่าง
งาน 0 0 0 0 100 % 30,000

(4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเรืองระเบียบ กฎหมาย ของ
ผู้ประกอบการ

0 0 0 20,000 -100 % 0

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ผู้สูง
อายุ เด็ก สตรี 0 0 0 0 100 % 50,000

วันทีพิมพ์ : 11/10/2561  11:26:49 หน้า : 24/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

(5) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมใน
วันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ

0 0 0 20,000 -100 % 0

(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 0 0 0 0 100 % 20,000

(6) ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพติด 0 0 0 269,315 -100 % 0

(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่งเสริม 
สนับสนุน กลุ่มอาชีพ 0 0 0 0 100 % 50,000

(7) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
กิจกรรมสารรักสารสัมพันธ์ผู้ปกครอง 
ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยเด็กปฐมวัย

0 0 0 16,000 -100 % 0

(8) ค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดประชา
รัฐของเทศบาลตําบลท่าขอนยาง 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 505,315 540,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 505,315 540,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 0 505,315 540,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 505,315 540,000

วันทีพิมพ์ : 11/10/2561  11:26:49 หน้า : 25/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬา 0 0 0 0 100 % 40,000

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬา 0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 100,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 140,000 140,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 140,000 140,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1)  ค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติธรรม
รักษาศีลเจริญจิตภาวนา 0 0 0 0 100 % 30,000

(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติธรรม
รักษาศีลเจริญจิตภาวนา 0 0 0 30,000 -100 % 0

(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีและการศาสนา 0 0 0 20,000 0 % 20,000
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(3) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 0 205,000 143.9 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 255,000 550,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 255,000 550,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 0 255,000 550,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 395,000 690,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 1,715,360 13.72 % 1,950,720

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 580,440 -0.66 % 576,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 69,000 0 % 69,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,424,800 2,656,320

รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,424,800 2,656,320

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 7,800 28.21 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 64,800 11.11 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 92,600 112,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 249,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 530,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 70,000 42.86 % 100,000

(2) โครงการอบรมความรู้เกียวกับผัง
เมืองรวมชุมชนท่าขอนยาง 0 0 0 10,000 400 % 50,000

(3) โครงการแก้ไขปัญหาแนวเขตทับ
ซ้อนระหว่างแนวเขตตําบล 0 0 0 10,000 400 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 170,000 -41.18 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 509,000 830,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100,000 50 % 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 32,200 -6.83 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 6,000 1,566.67 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 238,200 360,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 839,800 1,302,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(1) เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 0 0 0 15,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์โรงงาน

(1) เครืองสูบนํามอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 0 32,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 47,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 47,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 2,000,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 2,000,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 2,000,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,311,600 5,958,320

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 110,000 -9.09 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 110,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 110,000 100,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

(01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ท่าขอนยาง หมู่ที 3

0 0 0 436,000 -100 % 0
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(02) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ท่าขอนยาง หมู่ที 3

0 0 0 386,000 -100 % 0

(04) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หัวขัวหมู่ที 9

0 0 0 500,000 -100 % 0

(05) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หัวขัว หมู่ที 15

0 0 0 300,000 -100 % 0

(06) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้านบ้าน
หัวขัว หมู่ที 15

0 0 0 500,000 -100 % 0

(07) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน ซอย
ข้างกุดนําใส บ้านท่าขอนยาง หมู่ที 4

0 0 0 276,000 -100 % 0

(08) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ใคร่นุ่น หมู่ที 14

0 0 0 140,000 -100 % 0

(09) โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน
ผิวทางลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดอน
สวน หมู่ที 12

0 0 0 179,000 -100 % 0

(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
ถนนบ้านนางไพรศรี- นางลี  บุตราช 
หมู่ที 1 ไปทางหอพักช่อเพชร

0 0 0 0 100 % 455,000

(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้าน
กุดร่อง หมู่ที 5 

0 0 0 415,000 -100 % 0

(11) โครงการก่อสร้างขยายผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่
บ้าน บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที 8 และ 
หมู่ที 13

0 0 0 320,000 -100 % 0

(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนเวียงจันทร์ หมู่ที 8

0 0 0 150,000 -100 % 0
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(13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนเวียงจันทร์ หมู่ที 8

0 0 0 52,000 -100 % 0

(14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ท่าขอนยาง หมู่ที 1

0 0 0 500,000 -100 % 0

(15) โครงการก่อสร้างระบบจ่ายนําดิบ
พร้อมอาคาร เพือป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย บริเวณบ้านหัวขัว หมู่ที 15

0 0 0 100,000 -100 % 0

(16) โครงการก่อสร้างระบบจ่ายนําดิบ
พร้อมอาคาร เพือป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย บริเวณบ้านใคร่นุ่น หมู่ที 
14

0 0 0 100,000 -100 % 0

(17) โครงการก่อสร้างระบบจ่ายนําดิบ
พร้อมอาคาร เพือป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย บริเวณบ้านท่าขอนยาง หมู่
ที 3

0 0 0 100,000 -100 % 0

(2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้น
ทางลง สภ.ย่อย-วัดเจริญผล 0 0 0 0 100 % 421,000

(3) โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทาง
จากบ้านกุดร่อง หมู่ที 5 ไปบ้านวังบัว 0 0 0 0 100 % 486,000

(4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบ
หมู่บ้าน หมู่ที 12 0 0 0 0 100 % 480,000

(5) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
ถนน คสล. เส้นศาลากลางบ้านทางทิศใต้
ของหมู่บ้าน หมู่ที 13

0 0 0 0 100 % 325,000

(6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัว
ขัว หมู่ที 15 ไปทางหนองเหล่า 0 0 0 0 100 % 528,000

(7) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
รอบหมู่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที 2 0 0 0 0 100 % 256,000

(8) โครงการก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง
จากสระนําสาธารณประโยชน์ – ดอนปู่
ตา หมู่ที 8

0 0 0 0 100 % 330,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 4,454,000 3,281,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 4,454,000 3,281,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 700,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 700,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 700,000 0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 0 0 5,264,000 3,381,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 8,575,600 9,339,320

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 79,080 406.07 % 400,200

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 454,680 22.75 % 558,120

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 48,000 25 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 623,760 1,060,320

รวมงบบุคลากร 0 0 0 623,760 1,060,320

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 120,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 15,000 33.33 % 20,000

(2) โครงการการพัฒนาศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
เทศบาลตําบลท่าขอนยาง

0 0 0 50,000 100 % 100,000
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(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

0 0 0 150,000 0 % 150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 400 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 345,000 470,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 20,000 250 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 140,000 190,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 1,000,000 -60 % 400,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 1,000,000 400,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,485,000 1,060,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 2,108,760 2,120,320

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) โครงการ รักนํา รักป่า รักษาแผ่น
ดิน  0 0 0 30,000 -100 % 0

(1) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบ
อินทรีย์ 0 0 0 0 100 % 50,000

(2) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการปล่อยและ
ขยายพันธุ์ปลา 0 0 0 30,000 -100 % 0

(2) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 100 % 50,000
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(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม 

0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 80,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 80,000 100,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 0 80,000 100,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 2,188,760 2,220,320

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 130,000 -23.08 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 130,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 130,000 100,000

รวมงานกิจการประปา 0 0 0 130,000 100,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 130,000 100,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 0 0 3,068,023.5 3,160,070 3 % 3,254,870

ค่าชําระดอกเบีย 0 0 1,055,143.49 963,110 -9.84 % 868,310

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 233,400 269,810 2.02 % 275,270
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 7,635,100 8,469,000 3.45 % 8,761,200

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 1,230,600 1,420,800 4.05 % 1,478,400

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 60,000 66,000 -9.09 % 60,000

สํารองจ่าย 0 0 258,230 505,750 105.43 % 1,038,970

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 635,970 -100 % 0

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 0 100 % 495,700

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 0 0 854,000 6.9 % 912,940

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 20,601 30,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 0 0 13,561,097.99 16,404,510 17,175,660

รวมงบกลาง 0 0 13,561,097.99 16,404,510.16 17,175,660

รวมงบกลาง 0 0 13,561,097.99 16,404,510.16 17,175,660

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 13,561,097.99 16,404,510.16 17,175,660

รวมทุกแผนงาน 0 0 13,819,589.49 67,122,200 69,826,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลท่าขอนยาง

อําเภอ กันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 69,826,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,350,000 บาท
งบบุคลากร รวม 8,799,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของเลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภา 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,950,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,607,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 12 ตําแหน่ง  พร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง และ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้
รับอยู่  ค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับ        

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 234,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัว
หน้าสํานักปลัดเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถินทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 917,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4
 ตําแหน่ง
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 ตําแหน่ง
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ ทีสังกัดสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 3 ตําแหน่ง ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มค 0023.2 (ก.ท.จ
.)/ว3825 ลงวันที 10 สิงหาคม 2558  
 -  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ  ให้แก่
พนักงานจ้างทัวไป  ทีสังกัดสํานักปลัดเทศบาล   จํานวน 3 ตําแหน่ง ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มค 0023.2 (ก.ท.จ
.)/ว3825 ลงวันที 10 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 3,531,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 521,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ  

ค่าเบียประชุม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้แก่ กรรมการสภาเทศบาลฯ ตามอัตราและ
หลักเกณฑ์ทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด               

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนในการปฏิบัติงานล่วงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง ประจํา และเจ้าหน้าที  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช้าบ้าน ค่าเช่าซือ สําหรับข้าราชการส่วนท้องถิน ลุกจ้าง
ประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และคณะผู้บริหาร 

ค่าใช้สอย รวม 2,220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 390,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ  หรือค่าเข้าปกหนังสือ  ค่า
เช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่า
เบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค้าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตังประปา  ค่าล้าง
รูปล้างฟิล์ม  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และรายจ่ายทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี  
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 480,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 30,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือ ที มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 (ไม่เกิน 1%)
(2)  ค่ารับรองในการประชุม  30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการ
ประชุม  สภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับ
การแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน (ตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548)
(3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  120,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน   การจัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน หรืองานรัฐพิธีต่างๆ
(4)  ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จฯ  300,000 บาท เพือจ่าย
เป็น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ในการเดินทางไปราชการของผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯ รวมทังค่า
ใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2559
(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาและดูงาน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 92 ข้อ 9
(3) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิและหน้าทีแก่ประชาชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิ
และหน้าทีแก่ประชาชน 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 94 ข้อ 2
(4) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาล/ส.ส./ส.ว/สจ. จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาล/ส.ส./ส.ว./สจ.
-  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตังว่าด้วยการเลือกตัง
สมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที7) พ.ศ.2547
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา เครืองถ่ายเอกสาร เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองพ่นยุง โต๊ะ ตู้เหล็ก รถไถนาเดินตาม ฯลฯ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  ในสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย
ชาม แก้วนํา จานรอง ฯลฯ และวัสดุอืนๆ ทีเกียวกับงานครัว 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายไมค์ และ
วัสดุอืนๆ ทีเกียวกับยานพาหนะและขนส่ง   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ แผ่นดิสก์ โปรแกรมและวัสดุอืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 340,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพือใช้จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาลตําบลท่าขอนยาง 
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของสํานักงานเทศบาลตําบลท่าขอนยาง
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ ซึงใช้ติดต่อราชการในเทศบาลตําบลท่า
ขอนยาง

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี ค่า
เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ
ให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถินอืน ใน
การจัดทํากิจกรรมตามภารกิจและอํานาจหน้าที 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนหรือแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําแผนพัฒนาชุมชนหรือแผนพัฒนาท้องถิน ของ
เทศบาลตําบลท่าขอนยาง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 92 ข้อ 3

งานบริหารงานคลัง รวม 5,911,940 บาท
งบบุคลากร รวม 4,439,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,439,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,440,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญทีปฏิบัติงานสังกัดกอง
คลัง  จํานวน 11  ตําแหน่ง  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง และ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้
รับอยู่  ค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับ สังกัด
กองคลัง 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
คลัง)  หรือพนักงานส่วนท้องถินทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  ตังแต่วันทีกฎหมายมีผลบังคับ
ใช้     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 717,360 บาท
เพือจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจทีปฏิบัติงานสังกัดกอง
คลัง  จํานวน  5  ตําแหน่ง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 93,780 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ  ให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจทีปฏิบัติงานสังกัดกองคลัง  จํานวน  5  ตําแหน่ง 

งบดําเนินงาน รวม 1,472,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 184,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานล่วงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และเจ้าหน้าที

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลสามัญ  ลูกจ้างประจํา
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
สามัญ ลูกจ้างประจํา

ค่าใช้สอย รวม 868,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 618,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ  หรือค่าเข้าปกหนังสือ  ค่า
เช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่า
เบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค้าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตังประปา  ค่าล้าง
รูปล้างฟิล์ม  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร จํานวน 12 เดือนๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท ค่าจ้าง
เหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 80,000 บาท ค่าจ้าง
เหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บและพัฒนาราย
ได้  เช่น การคัดลอกข้อมูลทีดิน การออกสํารวจภาคสนาม และการบันทึก
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพือเตรียมพร้อมในการจัดทําโครงการ
แผนทีภาษีและปฏิบัติตาม พรบ.ภาษีทีดินและสิงปลูก
สร้างฯ จํานวน 6 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 80,000 บาท เป็น
เงิน 480,000 บาท และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ จํานวน 32,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ของพนักงานเทศบาล
สามัญ  พนักงานจ้าง 
(2)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติ
งานให้แก่เจ้าหน้าทีท้องถิน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับ
การปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าทีท้องถิน  เช่น การจัดเก็บรายได้ การจัดทํา
แผนทีภาษี การเงินการคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (e-LAAS) 
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 92 ข้อ 9

(3)  ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรืองระเบียบกฎหมาย
และการให้บริการการชําระภาษีให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษี

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรือง
ระเบียบกฎหมายและการให้บริการการชําระภาษีให้แก่ประชาชนผู้เสีย
ภาษีในเขตเทศบาลตําบลท่าขอนยาง 
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 92 ข้อ 11

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  ในสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ แผ่นดิสก์ โปรแกรมและวัสดุอืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยากร  ค่าธนาณัติ  และ
อืนๆ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,736,840 บาท
งบบุคลากร รวม 1,521,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,521,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 954,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถินทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง  ตังแต่วันทีกฎหมายมีผลบังคับใช้     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 501,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสํานักปลัด
เทศบาล 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ ทีสังกัดสํานักปลัดเทศบาล  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก
.ท. และ ก.อบต. ที มค 0023.2 (ก.ท.จ.)/ว3825 ลงวัน
ที 10 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตังจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสําคัญ
ต่างๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตังจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาล
สําคัญต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และอืนๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที0804.5
/ว1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที0804.5
/ว661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 94 ข้อ 3
(2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตรับ
ผิดชอบของเทศบาลตําบลท่าขอนยาง (เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 94 ข้อ 13)
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านให้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 94 ข้อ 8

งานเทศกิจ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าในทีหรือทาง
สาธารณะ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าในทีหรือ
ทางสาธารณะของเทศบาลตําบลท่าขอนยาง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 95 ข้อ 14

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การ
ทัศนะศึกษาดูงาน  แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ประชาชน และกลุ่ม
ต่างๆ ภายในเขตเทศบาล 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 94 ข้อ 1
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(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ประชาชน หรือกลุ่มต่างๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 94 ข้อ 5

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  เช่น เครืองแบบ เครืองหมายยศ
และสังกัด เสือ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า ถุงมือ เข็มขัด หมวก และวัสดุ
อืนๆ ทีเกียวกับเครืองแต่งกาย

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง หรือวัสดุอืนเกียวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย   

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,945,560 บาท
งบบุคลากร รวม 1,600,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,600,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,119,360 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  ทีปฏิบัติงานสังกัดกองการ
ศึกษา  จํานวน  3  ตําแหน่ง  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง และ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับ
อยู่ ค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกอง (นักบริหารงานการ
ศึกษา) หรือพนักงานส่วนท้องถินทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 316,800 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ทีปฏิบัติงานสังกัดกองการ
ศึกษา  จํานวน 1 ตําแหน่ง  
-ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป ทีปฏิบัติงานสังกัดกองการ
ศึกษา    จํานวน 1 ตําแหน่ง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ  ให้แก่พนักงาน
จ้างทัวไป  ทีสังกัดกองการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง ตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มค 0023.2 (ก.ท.จ.)/ว3825 ลงวัน
ที 10 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ  หรือค่าเข้าปกหนังสือ  ค่า
เช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่า
เบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค้าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตังประปา  ค่าล้าง
รูปล้างฟิล์ม  และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
บาท  เพือใช้จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที
พัก  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ของพนักงานเทศบาล
สามัญ  พนักงานจ้าง  
(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมประสิทธิภาพบุคลากร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพ
บุคลากร ในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาและดูงานของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าตอบ
แทนวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ    ทีจําเป็นในโครงการนี  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 87 ข้อ 9

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  ในสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย
ชาม แก้วนํา จานรอง ฯลฯ และวัสดุอืนๆ ทีเกียวกับงานครัว 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
พือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์  เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล  เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์  ฟิล์มเอกซเรย์  เคมีภัณฑ์ และวัสดุอืนๆ  ที
เกียวกับวัสดุวิทยาศาสตร์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ แผ่นดิสก์ โปรแกรมและวัสดุอืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วันทีพิมพ์ : 11/10/2561  11:27:26 หน้า : 10/30



ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลท่าขอน
ยาง

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลท่าขอน
ยาง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,235,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,538,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,538,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,124,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล  ทีปฏิบัติงานสังกัดกอง
การศึกษา  จํานวน  4  ตําแหน่ง  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ  เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทน
อืน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 294,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก  ทีปฏิบัติงานสังกัดกองการศึกษา  จํานวน  2 ตําแหน่ง   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก  ทีปฏิบัติงานสังกัดกองการศึกษา  จํานวน  2 ตําแหน่ง 

งบดําเนินงาน รวม 1,560,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานครูเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 843,100 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1)  ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 392,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าขอนยาง จํานวน 80 คน จํานวน 245 วัน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด ที 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 87 ข้อ 16
(2)  ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

จํานวน 136,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ขวบ)  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าขอน
ยาง จํานวน 80 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที 0816.2/ว3274  ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
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(3)  ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

จํานวน 41,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ดัง
นี  ค่าหนังสือเรียน คนละ 200  บาท , ค่าอุปกรณ์การเรียน คน
ละ 200  บาท, ค่าเครืองแบบเรียน  คนละ  300  บาท และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน คนละ  430 บาท  สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ขวบ)  ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าขอนยาง จํานวน 37 คน ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด   ที 0816.2/ว3274  ลง
วันที 19 มิถุนายน 2561
(4) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เงินรางวัล ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในโครงการนี  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 84  ข้อ 12 
(5) ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ท่าขอนยาง

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลท่าขอนยาง  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการนี  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564   หน้า  87 ข้อ 12
(6)  ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน จํานวน 73,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู้
เรียน เช่น ส่งเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ อบรมด้านการผลิต
สือการเรียนการสอน ด้านโภชนาการ ด้านสุขภาพและอนามัย เป็น
ต้น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ เงินรางวัล ค่าตอบ
แทน ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการนี  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 87  ข้อ 7
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ค่าวัสดุ รวม 697,600 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 697,600 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)  สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลท่าขอนยาง จํานวน 260 วัน(สําหรับช่วงเปิดภาคเรียน ดืมนมพาส
เจอร์ไรส์ ชนิดถุง และสําหรับช่วงปิดภาคเรียน ดืมนม ยู.เอช.ที. ชนิด
กล่อง) ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561 จํานวน 153,300 บาท
- ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาทีสังกัด
อยู่ในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตําบลท่าขอนยาง ซึงอยู่ในเกณฑ์ทีจะได้
ดืมนมให้ได้ดืมนมทุกคน จํานวน 260 วัน(สําหรับช่วงเปิดภาคเรียน ดืม
นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และสําหรับช่วงปิดภาคเรียน ดืมนม ยู.เอช
.ที. ชนิดกล่อง) ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561
  จํานวน  544,300  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,136,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,136,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,136,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตตําบลท่า
ขอนยางสําหรับเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนัก
เรียน  จํานวน  200  วัน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274  ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานทีของโรงเรียนผู้สูงอายุเมือง
ท่าขอนยาง

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
นอกสถานทีของโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 87  ข้อ 9

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 7,069,760 บาท
งบบุคลากร รวม 2,723,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,723,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,501,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ทีปฏิบัติงานสังกัดกอง
สาธารณสุข จํานวน 4 ตําแหน่ง พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง หรือพนักงานส่วนท้อง
ถินทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,017,960 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ ทีสังกัดกองสาธารณสุข จํานวน 3 ตําแหน่ง 
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ  ให้แก่
พนักงานจ้างทัวไป  ทีสังกัดกองสาธารณสุข จํานวน 6 ตําแหน่ง       

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ ทีสังกัดกองสาธารณสุข จํานวน 3 ตําแหน่ง ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มค 0023.2 (ก.ท.จ
.)/ว3825 ลงวันที 10 สิงหาคม 2558  
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ  ให้แก่
พนักงานจ้างทัวไป  ทีสังกัดกองสาธารณสุข จํานวน 6 ตําแหน่ง ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มค 0023.2 (ก.ท.จ
.)/ว3825 ลงวันที 10 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 4,346,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลสามัญ ซึงมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 2,730,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,480,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน เก็บขนขยะ  ทําความสะอาดที
สาธารณะ ค่าธรรมเนียมทิงขยะ ค่าบอกรับวารสารหรือหนังสือ  ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังประปา ค่าติดตัง
หม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า ของอาคารสถานทีราชการและรายจ่ายที
เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี เป็นอํานาจหน้าที และระเบียบการจ้าง
เหมาบริการจํานวน 2,480,000  บาทและการจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมา
แรงงานและอืนๆดังนี
(1) เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมขยะประจําปีงบประมาณ 2562
 จํานวน 1,400,000 บาท
(2) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานรายวันโครงการเพิม
ประสิทธิภาพการดูแลรักษาความสะอาดของเทศบาล 640,000 บาท
(3) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้ายรถบรรทุกขยะจํานวน 5 คน
โครงการเพิมประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอย 400,000 บาท
(4) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทัวไป 40,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืน ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามระเบียบการเดินทางไปราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุด เช่น รถยนต์,รถจัก
ยานยนต์,เครืองคอมพิวเตอร์,ปรินเตอร์ เครืองตัดหญ้า,เครืองพ่นหมอก
ควัน ตลอดจนซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆเช่น วัสดุต่างๆเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 1,580,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ไม้
บรรทัด ยางลบ 
ตรายาง แบบพิมพ์ แฟ้ม ซอง นํายาลบหมึก นําดืม แผ่นป้ายชือ เครือง
คํานวณเลขฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหม้อ กระทะ มีด ถังนําประเภทคงทน แก้วนําสบู่ผง
ซักฟอก  เข่งถังขยะ และวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานกําจัดขยะมูล
ฝอย เช่น ไม้กวาด เข่ง แปรง ถุงดํา

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่า วัสดุเกียวกับยานยนต์และขนส่งเพือให้ใช้งานได้ตาม
ปกติทังวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ กรณี
ชํารุดเสียหายจากการใช้งาน เช่น แบตเตอร์รี รถยนต์ ยางใน ยาง
นอก และเปลียนอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่เกียวกับยานยนต์

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 1,100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันหล่อ
ลืนแก๊สหุงต้ม นํามันอัดจารบี และวัสดุอืนๆทีเกียวกับเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยาสําลี ผ้าพันแผล นํายาต่างๆ ง
มือ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ยา วัคซีนและวัสดุอืนๆ เพือการควบคุมโรคติดต่อ
ตามอํานาจหน้าที

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุด เครืองแบบ ถุงมือหมวกรองเท้าอืนๆสําหรับผู้
ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ ค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล Flash drive, 
แผ่น CD,แผ่น DVD,ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ เมมโมรีชิพ และวัสดุคอมพิวเตอร์อืนๆ 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 658,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 283,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 283,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 83,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซือวัคซีนและค่า
ตอบแทนในการสํารวจข้อมูลการขึนทะเบียนสัตว์ ในเขตเทศบาลตําบลท่า
ขอนยาง ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี 
- ตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทยที มท.0810.5/ว0994 ลงวัน
ที 20 กุมภาพันธ์ 2560
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที มท
.0810.5/774ลงวันที 20 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 89 ข้อ 2

วันทีพิมพ์ : 11/10/2561  11:27:26 หน้า : 15/30



(2) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้โภชนาการคนท่าขอนยางไม่ขาดสาร
ไอโอดีน

จํานวน 50,000 บาท

เพือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคอาหารทีมี
ประโยชน์แก่ร่างกายและส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในเมนูอาหาร
ทุกอย่างในชุมชน ครัวเรือน โรงเรียนประถม 4 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนผู้สูงอายุ เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร วิทยากร วัสดุ ป้ายโครงการ
และอืนๆทีเกียวข้อง
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที มท
.0810.5/1175 ลงวันที 25 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 91 ข้อ 42
(4) โครงตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ การจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฝึกอบรมส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ผู้สูง
อายุ ลดปัญหาโรคแทรกซ้อนต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสุดอุปกรณ์และอืนๆทีเกียวข้อง
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุดที มท.0810.6/ว
 24 ลว.24 มกราคม 2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 89 ข้อ 1
(5) โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม(อถล.)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมการจัดกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย การ
อนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของอาสาสมัครท้อง
ถิน(อถล)ให้มีการจัดกิจกรรมทําความสะอาดตามถนนสายหลักสายรอง
การทําเพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมการจัดกิจกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอย การอนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของอาสา
สมัครท้องถิน(อถล)ให้มีการจัดกิจกรรมทําความสะอาดตามถนนสายหลัก
สายรองการทําความสะอาดในหมู่บ้านและทีสาธารณะอืนๆเพือจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าวิทยากร ป้ายประชาสัมพันธ์และวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้องตัง
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุดที มท.0810.5/ว0263ลว 16
 มค 61
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุดทีมท.0810.5
/ว627 ลว.7 มี.ค.61
- ตาม พรบ.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ฉบับที2 พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 90 ข้อ 22
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งบเงินอุดหนุน รวม 375,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 375,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 375,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
(1) เงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.) หมู่ที 1-15
 บ้านละ 5,000 บาท ในการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข
มูลฐาน เช่น พัฒนาศักยภาพ อสม. ควบคุมป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ
และฟืนฟูสุขภาพชุมชนและบริการสาธารณสุขมูลฐานใน
ชุมชน จํานวน 75,000 บาท (เปลียนแปลงคําชีแจง แต่งบประมาณเท่า
เดิม)
(2) เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 15 หมู่บ้านๆ
ละ 20,000 บาทรวมเป็นเงิน 300,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุน
ชุมชนในการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริอย่างน้อย 3 โครงการ
ต่อหมู่บ้านๆละ 20,000  บาท ตามหนังสือการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนทัวไปปี 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ทีเพิมเติมและ
เปลียนแปลงครังที 1 พ.ศ. 2561)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,725,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,460,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,460,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,205,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ  ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
พัฒนาชุมชน, นักพัฒนาชุมชน, เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหาร
งานสวัสดิการสังคม) หรือพนักงานส่วนท้องถินทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 195,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ทีปฏิบัติงานสังกัดกองสวัสดิการสังคม

งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาลสามัญ
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานในการสํารวจ ตรวจสอบ รอบรวมข้อมูลงาน
หอพัก  ค่าบอกรับวารสารหรือหนังสือ  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตังประปา  ค่าติดตังหม้อแปลงไฟฟ้า
ของอาคารสถานทีราชการ  และรายจ่ายทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงทรัพย์สิน ของกองสวัสดิการ
สังคม เทศบาลตําบลท่าขอนยาง

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีใช้เกียวกับคอมพิวเตอร์ในสํานักงาน เช่น หมึก
ปรินเตอร์แผ่นดิสก์ โปรแกรม สายไฟ สายแลน ปลักพ่วง แฟล็ดไดว์ ฯลฯ
  และวัสดุ อุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์

แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) โครงการกําจัดขยะสิงปฏิกูล มูลฝอยและนําเสียในชุมชน จํานวน 200,000 บาท
เพือใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกําจัดสิงปฏิกูลมูลฝอยและนํา
เสียชุมชนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึก
อบรม ค่าอาหารการฝึกอบรมในชุมชน ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้องและการปฏิบัติการรักษาความสะอาดตาม พรบ.การรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเช่นกิจกรรม การ
ประกวดชุมชนบ้าน วัด โรงเรียน การกําจัดสิงปฏิกูลมูลฝอยและนําเสีย
ชุมชน ค่ารางวัลและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการนีตามอํานาจ
หน้าที
- ตามหนังสือสังการที มท.0810.5/ว0263 ลงวันที 16 มกราคม 2561
- ตามหนังสือที มท.0810.5/ว 627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 91 ข้อ 40
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งานบําบัดนําเสีย รวม 3,398,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,398,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,398,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
(1) โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา เส้นฝังหมู่ที 11 ซอยถนนรจนาทาวน์โฮม 
หมู่ที 11

จํานวน 311,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายนําภายในหมู่บ้าน บ้าน
ท่าขอนยาง หมู่ที 11 ซอยถนนรจนาทาวน์โฮม หมู่ที 11 แบบท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60 เมตร จํานวน 102 ท่อน และก่อ
สร้างบ่อพักจํานวน 12 บ่อ พร้อมฝาปิด (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลท่าขอนยาง) 
- ตามแผนพัฒนาฯ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 76 ข้อ 19
(2) โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที 1 จํานวน 349,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายนําภายในหมู่บ้าน บ้าน
ท่าขอนยาง หมู่ที 1 แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.40 เมตร จํานวน 156 ท่อน และก่อสร้างบ่อพักจํานวน 18
 บ่อ พร้อมฝาปิด พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรทังสองฝัง กว้าง 1
 เมตร ยาวรวม 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 174
 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่าขอนยาง) 
- ตามแผนพัฒนาฯ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 75 ข้อ 2
(3) โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที 3 
เส้นทางบ้านพ่อสุเทพ  แพงเวียงจันทร์ – หนองตีนบ้าน หมู่ที 3

จํานวน 526,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายนําภายในหมู่บ้าน บ้าน
ท่าขอนยาง หมู่ที 3 เส้นทางบ้านพ่อสุเทพ  แพงเวียงจันทร์ – หนองตีน
บ้าน หมู่ที 3 ช่วงที 1 แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.40 เมตร จํานวน 206 ท่อน และก่อสร้างบ่อพักจํานวน 24
 บ่อ พร้อมฝาปิด ช่วงที 2 แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.60 เมตร จํานวน 43 ท่อน และก่อสร้างบ่อพักจํานวน 5
 บ่อ พร้อมฝาปิด พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรทังสองฝัง กว้าง 1
 เมตร ยาวรวม 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 230
 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่าขอนยาง) 
- ตามแผนพัฒนาฯ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 30 ข้อ 76
(4) โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที 3 
เส้นทางบ้านพ่ออุทิศ  - แยกหอพักเจเจ

จํานวน 459,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายนําภายในหมู่บ้าน บ้าน
ท่าขอนยาง หมู่ที 3 เส้นทางบ้านพ่ออุทิศ – แยกหอพักเจเจ หมู่ที 3 แบบท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร จํานวน 125
 ท่อน และก่อสร้างบ่อพักจํานวน 25 บ่อ พร้อมฝาปิด พร้อมเทคอนกรีต
ขยายผิวจราจรทังสองฝัง กว้าง 1 เมตร ยาวรวม 240 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลท่าขอนยาง) 
- ตามแผนพัฒนาฯ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 75 ข้อ 7
(5) โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยม หมู่ที 7 จํานวน 484,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายนําภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนยม หมู่ที 7 จํานวน 2 ช่วง ช่วงที 1 แบบท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร จํานวน 278 ท่อน และก่อสร้าง
บ่อพักจํานวน 31 บ่อ พร้อมฝาปิด ช่วงที 2 แบบท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.30 เมตร จํานวน 41 ท่อน และก่อสร้าง
บ่อพักจํานวน 5 บ่อ พร้อมฝาปิด (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลท่าขอนยาง) 
- ตามแผนพัฒนาฯ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 75 ข้อ 13
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(6) โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ภายในหมู่บ้านทางทิศตะวันตกบ้านหัวขัว 
หมู่ที 9

จํานวน 1,054,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายนําภายในหมู่บ้าน ทาง
ทิศตะวันตก บ้านหัวขัว หมู่ที 9  แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง  0.40 เมตร จํานวน 485 ท่อน และก่อสร้างบ่อพักจํานวน 60
 บ่อ พร้อมฝาปิด พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจร กว้าง 1 เมตร ยาว
รวม 536 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 536 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่าขอนยาง) 
- ตามแผนพัฒนาฯ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 73 ข้อ 91
(7) โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ภายในหมู่บ้าน บ้านใคร่นุ่น หมู่ที 14 จํานวน 215,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายนําภายในหมู่บ้าน บ้าน
ใคร่นุ่น หมู่ที 14  แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.60 เมตร จํานวน 92 ท่อน และก่อสร้างบ่อพักจํานวน 11
 บ่อ พร้อมฝาปิด (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่าขอน
ยาง) 
- ตามแผนพัฒนาฯ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 76 ข้อ 25

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 540,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 540,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของสถาบันพระมหา
กษัตริย์  วันพ่อ
แห่งชาติ  วันแม่แห่งชาติ

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของสถาบันพระ
มหากษัตริย์  วันพ่อแห่งชาติ  วันแม่แห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ในโครงการนี  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 84 ข้อ 12
(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพติด  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  เงินรางวัลการ  ค่าตอบ
แทนกรรมการ จัดรางวัลการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่
บ้าน  ตําบล  อําเภอ  และจังหวัด  ค่าตกแต่งสถานที  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็นในโครงการนี  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  -  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 88 ข้อ 9
(3)  ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสารรักสารสัมพันธ์ผู้ปกครอง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการนี 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 87 ข้อ 7
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(4) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการว่างงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลท่าขอนยาง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 84 ข้อ 2

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ของเทศบาล
ตําบลท่าขอนยาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 84 ข้อ 12

(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชน  เทศบาลตําบลท่าขอนยาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 84 ข้อ 12

(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพ ของ
เทศบาลตําบลท่าขอนยาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 84 ข้อ 7

(8) ค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดประชารัฐของเทศบาลตําบลท่าขอนยาง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดประชารัฐเทศบาลตําบลท่าขอน
ยาง ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ยกระดับตลาดให้มี
มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย รวมทังแนวทางขันเคลือนตลาดประชา
รัฐ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ
. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 84 ข้อ 6
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้าน
ตําบล อําเภอ และจังหวัด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในโครงการนี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ 4ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 87  ข้อ 13 

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬาสําหรับใช้ในราชการของเทศบาลตําบล
ท่าขอนยาง

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 550,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1)  ค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญจิตภาวนา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมโครงการปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญจิต
ภาวนา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในโครงการ
นี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 87 ข้อ 13

(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและการศาสนา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีและศาสนา เช่น เทศกาลเข้า
พรรษา ออกพรรษา  วันสําคัญทางศาสนา สงกรานต์ บุญบังไฟ  ประเพณี
ลอยกระทง และประเพณีอืน ของท้องถิน และการเตรียมการจัดประเพณี
และขบวนการจัดประเพณี และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการนี
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 88 ข้อ 2
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(3) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิน  เช่น  ประเพณีไหลเรือไฟวันออกพรรษา  ประเพณีการแข่งขัน
เรือพายวันออกพรรษา เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เงินรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ค่าตอบแทน ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 88 ข้อ 3

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 5,958,320 บาท
งบบุคลากร รวม 2,656,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,656,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,950,720 บาท
เป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญทีปฏิบัติงานสังกัดกอง
ช่าง จํานวน 6 ตําแหน่ง พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญทีปฏิบัติงาน
สังกัดกองช่าง ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง หรือพนักงานส่วนท้องถินที
ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 576,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ทีปฏิบัติงานสังกัด
กองช่าง จํานวน 4  ตําแหน่ง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 69,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ ทีปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง จํานวน 4  ตําแหน่ง  

งบดําเนินงาน รวม 1,302,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานล่วงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และเจ้าหน้าที

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลสามัญ  ลูกจ้างประจํา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
สามัญ ลูกจ้างประจํา

ค่าใช้สอย รวม 830,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 530,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ  หรือค่าเข้าปกหนังสือ  ค่า
เช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่า
เบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค้าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตังประปา  ค่าล้าง
รูปล้างฟิล์ม  และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเกียวข้อง
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ของพนักงานเทศบาล
สามัญ  พนักงานจ้าง 
(2) โครงการอบรมความรู้เกียวกับผังเมืองรวมชุมชนท่าขอนยาง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดโครงการอบรมความรู้เกียวกับ
ผังเมืองรวมชุมชนท่าขอนยาง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการนี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 92 ข้อ 1

(3) โครงการแก้ไขปัญหาแนวเขตทับซ้อนระหว่างแนวเขตตําบล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดโครงการแก้ไขปัญหาแนวเขต
ทับซ้อนระหว่างแนวเขตตําบล และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการนี 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 92 ข้อ 15

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทป
พันสายไฟ ปลักไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรก
เกอร์ ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันจาระบี นํามันเครือง สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก
นํา รถตู้ เครืองตัดหญ้า รถมอเตอร์ไซด์ เครืองจักรกลขนาดใหญ่ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารส้ม คอร์ลีน เคมีภัณฑ์ และวัสดุ
อืนๆ ทีเกียวกับวัสดุวิทยาศาสตร์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม สายไฟ
คอมพิวเตอร์ และวัสดุอืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนหน่วยงานราชการ
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 500,000
 บาท
-อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 1,500,000
 บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,381,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม เสียม สิว ขวาน เลือย ตลับ
เมตร ท่อนําบาดาล ท่อนําพีวีซี อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถสวม อ่างล้าง
มือ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 3,281,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,281,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนบ้านนางไพรศรี- นางลี  บุตราช 
หมู่ที 1 ไปทางหอพักช่อเพชร

จํานวน 455,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนบ้านนางไพร
ศรี-นางลี บุตราช ไปทางหอพักช่อเพชร กว้าง 3.5 เมตร ยาว 230
 เมตร หนา 0.15 เมตร และถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 15
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่าขอนยาง) 
- ตามแผนพัฒนาฯ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 68 ข้อ 4
(2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางลง สภ.ย่อย-วัดเจริญผล จํานวน 421,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางลง สภ
.ย่อย-วัดเจริญผล หมู่ที 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลท่าขอนยาง) 
- ตามแผนพัฒนาฯ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 69 ข้อ 16
(3) โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางจากบ้านกุดร่อง หมู่ที 5 ไปบ้านวัง
บัว

จํานวน 486,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางจากบ้านกุด
ร่อง ไปบ้านวังบัว กว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลท่าขอนยาง) 
- ตามแผนพัฒนาฯ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 69 ข้อ 20
(4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน หมู่ที 12 จํานวน 480,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนสวน หมู่
ที 12 เริมจากถนน คสล.เดิม ไปทางบ้าน นายธนดล  นามโยธา ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 234 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 936 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่า
ขอนยาง) 
- ตามแผนพัฒนาฯ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 74 ข้อ 99
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(5) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. เส้นศาลากลางบ้านทางทิศใต้
ของหมู่บ้าน หมู่ที 13

จํานวน 325,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนน คสล. สอง
ฝังถนน เส้นศาลากลางบ้านทางทิศใต้ของหมู่บ้าน หมู่ที 13 กว้าง 1
 เมตร ยาวรวม 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเทบ่อพัก จํานวน 30
 บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่าขอนยาง) 
- ตามแผนพัฒนาฯ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า47 ข้อ 71
(6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวขัว หมู่ที 15 ไปทางหนองเหล่า จํานวน 528,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวขัว หมู่ที 15
 ไปทางหนองเหล่า ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 1,075 ตารางเมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่า
ขอนยาง) 
- ตามแผนพัฒนาฯ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 72 ข้อ 62
(7) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนรอบหมู่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที 2 จํานวน 256,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนรอบหมู่บ้าน บ้าน
ท่าขอนยาง หมู่ที 2 พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาง
ทัศนา  อนันตวุฒ – อาคารเอนกประสงค์สนามกลางหมู่บ้าน ช่วงที 1
 กว้าง 4 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที 2 กว้าง 5
 เมตร ยาว 46 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่าขอนยาง 
- ตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 72 ข้อ 67
(8) โครงการก่อสร้างถนนผิวทางลูกรังจากสระนําสาธารณประโยชน์ – ดอน
ปู่ตา หมู่ที 8

จํานวน 330,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวลูกรัง จากสระนําสาธารณ
ประโยชน์ – ดอนปู่ตา หมู่ที 8 ถนนดินยกระดับ กว้าง 4 เมตร ยาว 445
 เมตร มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร มีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 267 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดด้วยเครืองจักร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่าขอนยาง 
- แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 73 ข้อ 88

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 2,120,320 บาท
งบบุคลากร รวม 1,060,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,060,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 400,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  ทีปฏิบัติงานสังกัดกองการ
เกษตร  จํานวน  1  ตําแหน่ง  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกอง (นักบริหารงานการ
เกษตร) หรือพนักงานส่วนท้องถินทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 558,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ทีปฏิบัติงานสังกัด
กองการเกษตร  จํานวน  3  ตําแหน่ง
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป  ทีปฏิบัติงานสังกัดกอง
การเกษตร  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที 0808.2/ ว3028 ลงวัน
ที 26 มิถุนายน 2561)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  3  ตําแหน่ง  ทีปฏิบัติงานสังกัดกองการเกษตร 
- ค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  1  ตําแหน่ง  ทีปฏิบัติงานสังกัดกองการเกษตร
 ตามหนังสือสํานักงาน  ก.ท.,  ก.ท.จ.,  และ  ก.อบต.  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0809.3/ว  1259  ลงวันที  14  พฤษภาคม  2555

งบดําเนินงาน รวม 1,060,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ  หรือค่าเข้าปกหนังสือ  ค่า
เช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่า
เบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค้าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตังประปา  ค่าล้าง
รูปล้างฟิล์ม  ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ และรายจ่ายทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง
(2) โครงการการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
เทศบาลตําบลท่าขอนยาง

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการ
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบลท่าขอนยางตาม
ภารกิจถ่ายโอนและกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้อง เช่น กิจกรรมชุมชนต้นแบบ
ความพอเพียง การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและการถ่ายทอด
เรืองการใช้ปุ๋ยและสมุนไพรฆ่าแมลงศัตรูพืช
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 86 ข้อ 12

(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้,การศึกษาดูงาน การสนับ
สนุน วัสดุอุปกรณ์ พันธุ์พืช แก่เกษตรกร  เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชนและระดับระดับตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 85 ข้อ 3
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการ
เกษตร  เทศบาลตําบลท่าขอนยาง  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆเพือใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ซ่อมแซมคลองส่งนําของเทศบาลตําบลท่าขอนยาง  เช่น  ไม้ต่างๆ  สี  ปูน
ซีเมนต์  กระเบือง  ท่อนํา  อุปกรณ์ประปา  และอืนๆ

วัสดุการเกษตร จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์  พันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา  อาหารสัตว์  ปุ๋ย  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์ โปรแกรม  สายไฟ
คอมพิวเตอร์  และวัสดุอืนๆ  ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบนําทําการเกษตรให้แก่กลุ่ม
เกษตรกร  เพือช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในการสูบนําเพือการเกษตร  ใน
กรณีทีฝนทิงช่วง  ฝนแล้ง  และทําการเกษตรหลังฤดูเก็บเกียว  ของ
เทศบาลตําบลท่าขอนยาง

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพือปลูกข้าวอินทรีย์เพือ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 85 ข้อ 1

(2) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพันธุ์ไม้เพือการปลูกในพืนทีสาธารณะในชุมชนเพือ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 10 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ4ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 85 ข้อ 2
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า,ค่าสารส้ม,ค่าคลอรีน,ค่าขยายเขต
ประปา ฯลฯ เพือใช้ในการบริหารจัดการประปาอนามัยทีได้รับถ่ายโอนมา
จากกรมทรัพยากรนํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,175,660 บาท
งบกลาง รวม 17,175,660 บาท
งบกลาง รวม 17,175,660 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 3,254,870 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้น ของสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.)  โครงการบูรณะปรับปรุงถนนสายทางบ้านท่าขอน
ยาง - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทางหลวงแผ่นดินหมาย
เลข 2202 เดิม) ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 868,310 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบีย ของสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.)  โครงการบูรณะปรับปรุงถนนสายทางบ้านท่าขอน
ยาง - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทางหลวงแผ่นดินหมาย
เลข 2202 เดิม) ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 275,270 บาท
เพือสมทบเป็นเงินประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง ลูกจ้างทีปฏิบัติงานใน
สังกัดเทศบาลตําบลท่าขอนยาง

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,761,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูง
อายุ ในเขตเทศบาลตําบลท่าขอนยาง 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,478,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการ หรือทุพพลภาพ ในเขตเทศบาลตําบลท่าขอนยาง 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ในเขตเทศบาลตําบลท่า
ขอนยาง

สํารองจ่าย จํานวน 1,038,970 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายกรณีทีจําเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน  ทีมีสาธารณภัยเกิด
ขึน หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 495,700 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 1 คน  สําหรับผู้
ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนจากเทศบาลตําบลท่าขอนยาง  เป็นค่าเล่า
เรียน ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงและค่าหน่วยกิต จํานวน 33,000 บาท
(2) เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย จํานวน 70,000 บาท
(3) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิน  โดยสมทบตามเงือนไข ตามประกาศของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  จํานวน 392,700 บาท

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
(1) เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพของพนักงาน เจ้าหน้าที หรือผู้มีสิทธิได้
รับตามกฎหมาย ค่าทําศพกรณีพนักงานจ้างเสียชีวิตระหว่างรับ
ราชการ จํานวน 10,000 บาท
(2) เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยระยะยาว
ในครอบครัว จํานวน 10,000 บาท
(3)  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์สวัสดิการ เด็กกําพร้าอนาถาที
อาศัยอยู่ในครอบครัวทีเลียงดูเด็กและมีความยากจนเลียงดูเด็กยาก
จน  จํานวน 10.000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 912,940 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  สําหรับจ่าย
บําเหน็จบํานาญแก่ข้าราชการส่วนท้องถินหรือผู้มีสิทธิจะได้รับตาม
กฎหมาย  ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.5/ว45  ลงวันที 24  สิงหาคม 2552
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 868,310

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 495,700

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 3,254,870

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 275,270

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,761,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

912,940

สํารองจ่าย 1,038,970

เบียยังชีพคนพิการ 1,478,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 558,120 576,600 195,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 60,000 69,000

เงินเดือนพนักงาน 400,200 1,950,720 1,205,400

เงินวิทยฐานะ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 868,310

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 495,700

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 3,254,870

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 275,270

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,761,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

912,940

สํารองจ่าย 1,038,970

เบียยังชีพคนพิการ 1,478,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,017,960 611,600 501,480 1,634,640 5,095,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 151,200 218,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 144,000 47,700 48,000 201,780 570,480

เงินเดือนพนักงาน 1,501,800 2,243,360 954,360 8,047,800 16,303,640

เงินวิทยฐานะ 84,000 84,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000 60,000 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 10,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 72,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 150,000 530,000 180,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1)  ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

(1)  ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬา

40,000

(1)  ค่าใช้จ่ายใน
โครงการปฏิบัติธรรม
รักษาศีลเจริญจิต
ภาวนา

30,000

(1)  ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วันเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัด
ตังจุดตรวจบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลสําคัญต่างๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 20,000 100,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 60,000 85,200 18,000 355,200 680,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 70,000 130,000

ค่าเบียประชุม 15,000 15,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

200,000 200,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 300,000 408,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 120,000 130,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 2,480,000 50,000 1,008,000 4,398,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 480,000 480,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1)  ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 100,000 100,000

(1)  ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬา

40,000

(1)  ค่าใช้จ่ายใน
โครงการปฏิบัติธรรม
รักษาศีลเจริญจิต
ภาวนา

30,000

(1)  ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วันเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

392,000 392,000

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัด
ตังจุดตรวจบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลสําคัญต่างๆ

100,000 100,000

(1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 50,000 80,000 300,000 565,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(1) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดกิจกรรม
ในวันสําคัญของ
สถาบันพระมหา
กษัตริย์  วันพ่อ
แห่งชาติ  วันแม่แห่ง
ชาติ

60,000

(1) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัด
ระเบียบการจําหน่าย
สินค้าในทีหรือทาง
สาธารณะ
(1) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

(1) โครงการกําจัดขยะ
สิงปฏิกูล มูลฝอยและ
นําเสียในชุมชน

200,000

(1) โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานนอก
สถานทีของโรงเรียนผู้
สูงอายุเมืองท่าขอนยาง
(1) โครงการส่งเสริม
การปลูกข้าวแบบ
อินทรีย์

50,000

(1) โครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
(2)  ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมเพือการ
พัฒนาองค์ความรู้เกียว
กับการปฏิบัติงานให้
แก่เจ้าหน้าทีท้องถิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(1) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดกิจกรรม
ในวันสําคัญของ
สถาบันพระมหา
กษัตริย์  วันพ่อ
แห่งชาติ  วันแม่แห่ง
ชาติ

60,000

(1) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัด
ระเบียบการจําหน่าย
สินค้าในทีหรือทาง
สาธารณะ

50,000 50,000

(1) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

130,000 130,000

(1) โครงการกําจัดขยะ
สิงปฏิกูล มูลฝอยและ
นําเสียในชุมชน

200,000

(1) โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานนอก
สถานทีของโรงเรียนผู้
สูงอายุเมืองท่าขอนยาง

100,000 100,000

(1) โครงการส่งเสริม
การปลูกข้าวแบบ
อินทรีย์

50,000

(1) โครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

83,000 83,000

(2)  ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมเพือการ
พัฒนาองค์ความรู้เกียว
กับการปฏิบัติงานให้
แก่เจ้าหน้าทีท้องถิน

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(2)  ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว)

(2) ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
(2) ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษาและดูงาน

(2) ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

(2) ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมวัฒนธรรม
ประเพณีและการ
ศาสนา

20,000

(2) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต้านยาเสพติด

250,000

(2) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการเพิม
ประสิทธิภาพบุคลากร
(2) โครงการการ
พัฒนาศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตรเทศบาล
ตําบลท่าขอนยาง

100,000

(2) โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ 50,000

(2) โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้โภชนาการ
คนท่าขอนยางไม่ขาด
สารไอโอดีน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(2)  ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว)

136,000 136,000

(2) ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

100,000 100,000

(2) ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษาและดูงาน

300,000 300,000

(2) ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000 50,000

(2) ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมวัฒนธรรม
ประเพณีและการ
ศาสนา

20,000

(2) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต้านยาเสพติด

250,000

(2) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการเพิม
ประสิทธิภาพบุคลากร

30,000 30,000

(2) โครงการการ
พัฒนาศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตรเทศบาล
ตําบลท่าขอนยาง

100,000

(2) โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ 50,000

(2) โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้โภชนาการ
คนท่าขอนยางไม่ขาด
สารไอโอดีน

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(2) โครงการอบรม
ความรู้เกียวกับผังเมือง
รวมชุมชนท่าขอนยาง

50,000

(3)  ค่าใช้จ่าย
โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เรืองระเบียบกฎหมาย
และการให้บริการการ
ชําระภาษีให้แก่
ประชาชนผู้เสียภาษี
(3)  ค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสารรักสาร
สัมพันธ์ผู้ปกครอง

30,000

(3)  ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมลูกเสือชาว
บ้าน
(3) ค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมอนุรักษ์สืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิน

500,000

(3) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

150,000

(3) โครงการแก้ไข
ปัญหาแนวเขตทับซ้อน
ระหว่างแนวเขตตําบล

50,000

(3) โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
สิทธิและหน้าทีแก่
ประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(2) โครงการอบรม
ความรู้เกียวกับผังเมือง
รวมชุมชนท่าขอนยาง

50,000

(3)  ค่าใช้จ่าย
โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เรืองระเบียบกฎหมาย
และการให้บริการการ
ชําระภาษีให้แก่
ประชาชนผู้เสียภาษี

50,000 50,000

(3)  ค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสารรักสาร
สัมพันธ์ผู้ปกครอง

30,000

(3)  ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)

41,900 41,900

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมลูกเสือชาว
บ้าน

15,000 15,000

(3) ค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมอนุรักษ์สืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิน

500,000

(3) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

150,000

(3) โครงการแก้ไข
ปัญหาแนวเขตทับซ้อน
ระหว่างแนวเขตตําบล

50,000

(3) โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
สิทธิและหน้าทีแก่
ประชาชน

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(4) ค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขปัญหาการว่าง
งาน

30,000

(4) ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตังสมาชิกสภาเทศ
บาล/ส.ส./ส.ว/สจ.
(4) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

(4) โครงตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม ผู้สูงอายุ เด็ก 
สตรี

50,000

(5) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลท่า
ขอนยาง

(5) โครงการอบรม
อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม(อถล.)
(6)  ค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน

(6) ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริม สนับสนุน 
กิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชน

20,000

(7) ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ส่งเสริม สนับ
สนุน กลุ่มอาชีพ

50,000

(8) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการตลาดประชา
รัฐของเทศบาลตําบล
ท่าขอนยาง

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนหรือ
แผนพัฒนาท้องถิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(4) ค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขปัญหาการว่าง
งาน

30,000

(4) ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตังสมาชิกสภาเทศ
บาล/ส.ส./ส.ว/สจ.

500,000 500,000

(4) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

150,000 150,000

(4) โครงตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 50,000 50,000

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม ผู้สูงอายุ เด็ก 
สตรี

50,000

(5) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลท่า
ขอนยาง

50,000 50,000

(5) โครงการอบรม
อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม(อถล.)

100,000 100,000

(6)  ค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน

73,200 73,200

(6) ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริม สนับสนุน 
กิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชน

20,000

(7) ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ส่งเสริม สนับ
สนุน กลุ่มอาชีพ

50,000

(8) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการตลาดประชา
รัฐของเทศบาลตําบล
ท่าขอนยาง

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนหรือ
แผนพัฒนาท้องถิน

70,000 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 100,000 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 50,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 30,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 70,000 50,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 100,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 30,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 100,000 400,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

(1) โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. จากถนน
บ้านนางไพรศรี- นางลี 
 บุตราช หมู่ที 1 ไป
ทางหอพักช่อเพชร

455,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 20,000 250,000 635,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000 20,000 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000 80,000 160,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000 140,000 275,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 1,100,000 240,000 1,370,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 200,000 10,000 30,000 250,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 120,000 5,000 225,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 697,600 697,600

วัสดุการเกษตร 120,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 30,000 280,000 410,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 40,000 40,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 40,000 30,000 70,000

ค่าไฟฟ้า 50,000 250,000 800,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 80,000 80,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 40,000 40,000

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

(1) โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. จากถนน
บ้านนางไพรศรี- นางลี 
 บุตราช หมู่ที 1 ไป
ทางหอพักช่อเพชร

455,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

(1) โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายนํา เส้นฝัง
หมู่ที 11 ซอยถนน
รจนาทาวน์โฮม หมู่ที 
11

311,000

(2) โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายนํา ภายใน
หมู่บ้าน บ้านท่าขอน
ยาง หมู่ที 1

349,000

(2) โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเส้นทาง
ลง สภ.ย่อย-วัดเจริญ
ผล

421,000

(3) โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.เส้นทางจาก
บ้านกุดร่อง หมู่ที 5 ไป
บ้านวังบัว

486,000

(3) โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายนํา ภายใน
หมู่บ้าน บ้านท่าขอน
ยาง หมู่ที 3 เส้นทาง
บ้านพ่อสุเทพ  แพง
เวียงจันทร์ – หนองตีน
บ้าน หมู่ที 3

526,000

(4) โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. รอบหมู่
บ้าน หมู่ที 12

480,000

(4) โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายนํา ภายใน
หมู่บ้าน บ้านท่าขอน
ยาง หมู่ที 3 เส้นทาง
บ้านพ่ออุทิศ  - แยกหอ
พักเจเจ

459,000

(5) โครงการก่อสร้าง
ขยายผิวจราจรถนน 
คสล. เส้นศาลากลาง
บ้านทางทิศใต้ของหมู่
บ้าน หมู่ที 13

325,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

(1) โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายนํา เส้นฝัง
หมู่ที 11 ซอยถนน
รจนาทาวน์โฮม หมู่ที 
11

311,000

(2) โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายนํา ภายใน
หมู่บ้าน บ้านท่าขอน
ยาง หมู่ที 1

349,000

(2) โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเส้นทาง
ลง สภ.ย่อย-วัดเจริญ
ผล

421,000

(3) โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.เส้นทางจาก
บ้านกุดร่อง หมู่ที 5 ไป
บ้านวังบัว

486,000

(3) โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายนํา ภายใน
หมู่บ้าน บ้านท่าขอน
ยาง หมู่ที 3 เส้นทาง
บ้านพ่อสุเทพ  แพง
เวียงจันทร์ – หนองตีน
บ้าน หมู่ที 3

526,000

(4) โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. รอบหมู่
บ้าน หมู่ที 12

480,000

(4) โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายนํา ภายใน
หมู่บ้าน บ้านท่าขอน
ยาง หมู่ที 3 เส้นทาง
บ้านพ่ออุทิศ  - แยกหอ
พักเจเจ

459,000

(5) โครงการก่อสร้าง
ขยายผิวจราจรถนน 
คสล. เส้นศาลากลาง
บ้านทางทิศใต้ของหมู่
บ้าน หมู่ที 13

325,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

(5) โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายนํา ภายใน
หมู่บ้าน บ้านดอนยม 
หมู่ที 7

484,000

(6) โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านหัวขัว 
หมู่ที 15 ไปทางหนอง
เหล่า

528,000

(6) โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายนํา ภายใน
หมู่บ้านทางทิศตะวัน
ตกบ้านหัวขัว หมู่ที 9

1,054,000

(7) โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายนํา ภายใน
หมู่บ้าน บ้านใคร่นุ่น 
หมู่ที 14

215,000

(7) โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนรอบหมู่
บ้านท่าขอนยาง หมู่ที 
2

256,000

(8) โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวทางลูกรังจาก
สระนําสาธารณ
ประโยชน์ – ดอนปู่ตา 
หมู่ที 8

330,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนส่วนราชการ 2,000,000

รวม 17,175,660 100,000 2,220,320 9,339,320 690,000 540,000 3,658,000 1,725,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

(5) โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายนํา ภายใน
หมู่บ้าน บ้านดอนยม 
หมู่ที 7

484,000

(6) โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านหัวขัว 
หมู่ที 15 ไปทางหนอง
เหล่า

528,000

(6) โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายนํา ภายใน
หมู่บ้านทางทิศตะวัน
ตกบ้านหัวขัว หมู่ที 9

1,054,000

(7) โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายนํา ภายใน
หมู่บ้าน บ้านใคร่นุ่น 
หมู่ที 14

215,000

(7) โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนรอบหมู่
บ้านท่าขอนยาง หมู่ที 
2

256,000

(8) โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวทางลูกรังจาก
สระนําสาธารณ
ประโยชน์ – ดอนปู่ตา 
หมู่ที 8

330,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 20,000 20,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 375,000 375,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,136,000 1,136,000

อุดหนุนส่วนราชการ 2,000,000

รวม 7,727,760 6,280,760 2,036,840 18,331,940 69,826,000
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