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ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 25๖๐ 

 
 
 
 
 

ของ 
 

 
 
 
 

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม 
อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-1- 



 

                                                              

 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 25๖๐ 

******************************************* 
 

ท่านประธานสภา,และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

  บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลหนองหล่ม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหล่ม อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารต าบลหนองหล่ม                    
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการ
ด าเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ ดังต่อไปนี้  

1. สถำนะกำรคลัง   
1.1  งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 

   ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559                                      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้  
   ณ.วันที่  ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕9      

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น    23,276,934.06.-บาท  
1.1.2 เงินสะสม                      8,617,803.88.- บาท  
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม           7,819,705.92.-บาท  
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
          จ านวน      -       โครงการ เป็นเงิน     -          บาท  
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  -       บาท 
๑.๑.๖ เงินกู้คงค้าง    -            บาท 
 

2.  กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ  พ.ศ. 25๕๘ 
                           (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น ๑๙,๕๕๒,๔๘๐.๙๘ .-บาท  ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร        2๖๐,๔๘๓.๕๔.-บาท 

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต      ๒๔๕,๓๕๘.๙๕.-บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            ๑๓๘,๔๖๘.๐๕.-บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    ๖๓๕,๔๑๔.00.-บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       1๗๕,๖๕๗.๕๐.-บาท 
หมวดรายได้จากทุน     - 
หมวดภาษีจัดสรร             1๔,๓๗๐,๗๔๗.๙๔.-บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     ๓,๗๒๖,๓๕๑.00.-บาท 

                         (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์       - บาท 
    
หมำยเหตุ          หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2559  3,057,736.00.-บาท 
   เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2559   

 15,973,286.00.-บาท 
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         (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  1๘,๓๘๗,๑๓๗.๐๐.- บาท  ประกอบด้วย 
    งบกลาง       ๑,๐๑๑,๔๗๔.๐๐.-บาท 
    งบบุคลากร      ๗,๖๙๙,๐๑๔.๔๓.-บาท 
    งบด าเนินการ      ๕,๕๒๒,๐๙๓.๙๗.-บาท 
    งบลงทุน                ๓,๐๐๓,๐๕๔.๖๐.-บาท 
    งบรายจ่ายอื่น            ๑๐,๐๐๐.-บาท 
    งบเงินอุดหนุน       ๑,๑๔๑,๕๐๐.๐๐.-บาท 
       (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาทให้โดยระบุวัตถุประสงค์    -  บาท 
       (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน 1,266,300.00.- บาท 
 
  3.งบเฉพำะกำร 
      ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  
    ปีงบประมาณ พ.ศ.  -    มีรายรับจริง     -  บาท  รายจ่ายจริง -  บาท 
    กู้เงินจากธนาคาร/กสท.อ่ืน ๆ               - บาท  รายจ่ายจริง -  บาท 
    ยืมเงินสะสมจากเทศบาล          - บาท   รายจ่ายจริง -  บาท 
    ก าไรสุทธิ           - บาท   รายจ่ายจริง -  บาท 
    เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น           -  บาท 
    ทรัพย์จ าน า           -  บาท 
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๒.๑  รายรับ
รายรับ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๖๐
รายไดจั้ดเก็บ

  หมวดภาษอีากร 260,483.54 260,000.00 310,000.00
  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 245,358.95 243,000.00 268,000.00
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 138,468.05 150,000.00 150,000.00
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 635,414.00 600,000.00 630,000.00
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 175,657.50 105,000.00 110,000.00
  รายได้จากทุน   -   -   -

รวมรายไดจั้ดเก็บเอง 1,455,382.04 1,358,000.00 1,468,000.00
รายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจัดสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน

  หมวดภาษจีัดสรร 14,370,747.94 14,142,000.00 14,532,000.00
รวมรายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจัดสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 14,370,747.94 14,142,000.00 14,532,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
  หมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป 3,726,351.00 7,500,000.00 4,000,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่น 3,726,351.00 7,500,000.00 4,000,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์
เงินอดุหนุนระบุวัตถุประสงค์  -  - 19,000,000.00
รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ 19,000,000.00

รวมทัง้สิน้ 19,552,480.98 23,000,000.00 39,000,000.00

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เทศบาลต าบลหนองหลม่  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา
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2.2  รายจ่ายตามงบรายจ่าย
รายจ่าย รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๖๐

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 1,011,474.00 1,234,060.00 15,062,880.00
งบบุคลากร 7,699,014.43 9,999,240.00 12,359,370.00
งบด าเนินการ 5,522,093.97 8,006,120.00 7,779,550.00
งบลงทนุ 3,003,054.60 2,443,580.00 2,754,200.00
งบรายจ่ายอ่ืน 10,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,141,500.00 1,297,000.00 1,024,000.00
รวม 18,387,137.00 23,000,000.00 39,000,000.00

ค าแถลงงบประมาณ

เทศบาลต าบลหนองหลม่  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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บันทึกหลกักำรและเหตุผล 
ประกอบร่ำงเทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.25๖๐ 

ของเทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้   จังหวัดพะเยำ 
************************* 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
    แผนงานบริหารทั่วไป  ๙,๘๑๕,๑๔๐ 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑,๐๒๔,๒๐๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
   แผนงานการศึกษา  ๖,๘๒๑,๒๓๐ 
   แผนงานสาธารณสุข ๔๘๐,๓๒๐ 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์  ๕๑๕,๐๐๐ 
   แผนงานเคหะและชุมชน ๔,๕๘๖,๖๓๐ 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒๔๙,๐๐๐ 
   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ ๓๓๕,๖๐๐ 
ด้านเศรษฐกิจ   
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   - 
   แผนงานการเกษตร ๑๑๐,๐๐๐ 
   แผนงานการพาณิชย์   - 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน    
   แผนงานงบกลาง ๑๕,๐๖๒,๘๘๐ 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ๓๙,๐๐๐,๐๐๐ 
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แผนงานบริหารงานทัว่ไป  (๐๐๑๑๐)
งาน งานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติ งานบริหารงานคลงั รวม

และวิชาการ

งบ  (๐๐๑๑๑)  (๐๐๑๑๒)  (๐๐๑๑๓)
งบบุคลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมอืง) 2,624,640.00   -   - 2,624,640.00
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 3,745,600.00   -   - 3,745,600.00
งบด าเนินการ
  ค่าตอบแทน 156,700.00  -   - 156,700.00
  ค่าใช้สอย 1,132,000.00   - 65,300.00 1,197,300.00
  ค่าวัสดุ 235,000.00  - 110,000.00 345,000.00
  ค่าสาธารณูปโภค 670,000.00  - - 670,000.00
งบลงทนุ
  ค่าครุภัณฑ์ 946,000.00  - 109,900.00 1,055,900.00
  ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง - -
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจ่ายอืน่ 20,000.00 - - 20,000.00
งบเงินอุดหนุน
  เงินอดุหนุน - - 0.00

รวม 9,529,940.00  - 285,200.00 9,815,140.00

-8-
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลหนองหลม่
อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา
*************************



 

                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานรักษาความสงบ (๐๐๑๒๐)
งาน งานบริหารงานทัว่ไป งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย
รวม

เก่ียวกับการรักษา พลเรือนและระงับ

ความสงบเรียบร้อย อัคคีภัย

งบ  (๐๐๑๒๑)  (๐๐๑๒๒)  (๐๐๑๒๓)
งบบุคลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมอืง)  -  - - -
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 298,200.00  - - 298,200.00
งบด าเนินการ
  ค่าตอบแทน  -  -  -
  ค่าใช้สอย 412,000.00  - 184,000.00 596,000.00
  ค่าวัสดุ 15,000.00  - 20,000.00 35,000.00
  ค่าสาธารณูปโภค  -  - - -
งบลงทนุ   
  ค่าครุภัณฑ์ 45,000.00  - 50,000.00 95,000.00
  ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง  -  - - -
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจ่ายอืน่  -  - - -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอดุหนุน  -  -   -  -

รวม 770,200.00  - 254,000.00 1,024,200.00

-๙ -



 

                                                              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)
งาน งานบรหิารทัว่ไป งานระดับก่อนวยัเรยีน งานระดับ งานการศึกษา รวม

เก่ียวกับการศึกษา และปฐมวยั มัธยมศึกษา ไม่ก าหนดระดับ

งบ  (๐๐๒๑๑) (๐๐๒๑๒) (๐๐๒๑๓) (๐๐๒๑๔)

งบบุคลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมอืง)  - -  -  -  -
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 3,333,280.00 -  -  - 3,333,280.00
งบด าเนินการ   - 
  ค่าตอบแทน 177,200.00 -  -  - 177,200.00
  ค่าใช้สอย 1,418,600.00  -  - 1,418,600.00
  ค่าวัสดุ 862,150.00  -  - 862,150.00
  ค่าสาธารณูปโภค  - -  -  - -
งบลงทนุ  -  -  -
  ค่าครุภัณฑ์ 6,000.00 -  -  - 6,000.00
  ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง  - -  -  -  -
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจ่ายอืน่  - -  -  - -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอดุหนุน 1,024,000.00  -  - 1,024,000.00

รวม 6,821,230.00   -  -  - 6,821,230.00

-๑๐-



 

                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสาธารณสขุ (๐๐๒๒๐)
งาน งานบริหารทัว่ไป งานโรงพยาบาล งานบริการ งานศูนย์ รวม

เก่ียวกับสาธารณสขุ สาธารณสขุและ บริการ
งานสาธารณสขุอ่ืน สาธารณสขุ

งบ (๐๐๒๒๑) (๐๐๒๒๒) (๐๐๒๒๓) (๐๐๒๒๔)
งบบุคลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมอืง)  -  - -  - -
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 244,320.00  - -  - 244,320.00
งบด าเนินการ
  ค่าตอบแทน 36,000.00  - -  - 36,000.00
  ค่าใช้สอย 10,000.00  - 175,000.00  - 185,000.00
  ค่าวัสดุ 15,000.00  -  - 15,000.00
  ค่าสาธารณูปโภค  -  - -  - -
งบลงทนุ
  ค่าครุภัณฑ์  -  - -  - -
  ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง  -  - -  - -
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจ่ายอืน่  -  - -  - -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอดุหนุน  -  -  -

รวม 305,320.00  - 175,000.00  - 480,320.00

-๑๑-



 

                                                              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสงัคมสงเคราะห ์(๐๐๒๓๐)
งาน งานบริหารงานทัว่ไป งานสวัสดิการสงัคม รวม

เก่ียวกับสงัคมสงเคราะห์ และสงัคมสงเคราะห์
งบ (๐๐๒3๑) (๐๐๒3๒)
งบบุคลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมอืง)  - - -
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 435,000.00 - 435,000.00
งบด าเนินการ
  ค่าตอบแทน  - - -
  ค่าใช้สอย 50,000.00 20,000.00 70,000.00
  ค่าวัสดุ 10,000.00 - 10,000.00
  ค่าสาธารณูปโภค  - - -
งบลงทนุ
  ค่าครุภัณฑ์  - - -
  ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง  - - -
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจ่ายอืน่  - - -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอดุหนุน  - - -

รวม 495,000.00 20,000.00 515,000.00

-๑๒-



 

                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)
งาน งานบริหารทัว่ไป งานไฟฟ้า งานสวน งานก าจดัขยะ รวม

เก่ียวกับเคหะและชุมชน ถนน สาธารณะ ขยะมูลฝอย
 และสิง่ปฏิกูล

งบ (๐๐๒๔๑) ๐๐๒๔๒) (๐๐๒๔๓) (๐๐๒๔๔)
งบบุคลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  - -  -  -  -
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,678,330.00  -  - 1,678,330.00
งบด าเนินการ
  ค่าตอบแทน 25,000.00  -  -  - 25,000.00
  ค่าใช้สอย 490,000.00 50,000.00  -  - 540,000.00
  ค่าวัสดุ 746,000.00   -  746,000.00
  ค่าสาธารณูปโภค - -  -  - -
งบลงทนุ
  ค่าครุภัณฑ์ 125,300.00 67,000.00  -  - 192,300.00
  ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง - 1,405,000.00  -  - 1,405,000.00
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจ่ายอืน่ - -  -  - -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอดุหนุน -  -  -  -

รวม 3,064,630.00 1,522,000.00  -  - 4,586,630.00

-๑๓-



 

                                                              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐)
งาน งานบริหารทัว่ไป งานสง่เสริมและสนับสนุน รวม

ความเข้มแข็งชุมชน
งบ (๐๐๒๕๑) (๐๐๒๕๒)
งบบุคลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมอืง)  - - -
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  - - -
งบด าเนินการ
  ค่าตอบแทน  -  -  -
  ค่าใช้สอย  - 249,000.00 249,000.00
  ค่าวัสดุ  - - -
  ค่าสาธารณูปโภค  - - -
งบลงทนุ
  ค่าครุภัณฑ์  - - -
  ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง  - - -
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจ่ายอืน่  - - -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอดุหนุน  - -  -

รวม  - 249,000.00 249,000.00

-๑๔-



 

                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)
งาน งานบรหิารทัว่ไป งานกีฬาและ งานศาสนา งานวชิาการ รวม

เก่ียวกับศาสนา นันทนาการ วฒันธรรม วางแผนและส่งเสรมิ

ธรรมและนันทนาการ ทอ้งถ่ิน การทอ่งเทีย่ว

งบ (๐๐๒๖๑) (๐๐๒๖๒) (๐๐๒๖๓) (๐๐๒๖๔)
งบบุคลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมอืง)  -  -  -  -  -
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  -  -  -  -  -
งบด าเนินการ
  ค่าตอบแทน  - -  -  -  -
  ค่าใช้สอย  - 100,000.00 235,600.00  - 335,600.00
  ค่าวัสดุ  -  -  -  - -
  ค่าสาธารณูปโภค  - -  -  -  -
งบลงทนุ
  ค่าครุภัณฑ์  - -  -  - -
  ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง  - -  -  -  -
งบรายจ่ายอ่ืน  -
  รายจ่ายอืน่  - -  -  -  -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอดุหนุน  -  - 0.00

รวม  - 100,000.00 235,600.00  - 335,600.00

-๑๕-



 

                                                              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐)
งาน งานสง่เสริม งานอนุรักษ์ รวม

การเกษตร แหลง่น  าและป่าไม้
งบ (๐๐๓๒๑) (๐๐๓๒๒)
งบบุคลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมอืง) -  - -
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  -  -  -
งบด าเนินการ
  ค่าตอบแทน -  - -
  ค่าใช้สอย 20,000.00 80,000.00 100,000.00
  ค่าวัสดุ 10,000.00  - 10,000.00
  ค่าสาธารณูปโภค -  -
งบลงทนุ
  ค่าครุภัณฑ์ -  - -
  ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง -  - -
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจ่ายอืน่ -  - -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอดุหนุน  -

รวม 30,000.00 80,000.00 110,000.00

-๑๖-



 

                                                              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบกลาง  (๐๐๔๑๐)
งาน งบกลาง รวม

งบ (๐๐41๑)
งบกลาง  14,742,880                                   14,742,880                                   
บ าเหน็จ/บ านาญ 320,000                                       320,000                                        

รวม 15,062,880                                 15,062,880                                   
๓๙,๐๐๐,๐๐๐

  -๑๗-

รวมทกุแผนงาน



 

                                                              

 

 
 

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัว่ไป

     แผนงานบริหารท่ัวไป 9,815,140

     แผนงานรักษาความสงบภายใน 1,024,200

ด้านบริการชุมชนและสงัคม

     แผนงานการศึกษา 6,821,230

     แผนงานสาธารณสุข 480,320

     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 515,000

     แผนงานเคหะและชุมชน 4,586,630

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 249,000

     แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 335,600
ด้านเศรษฐกิจ

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

     แผนงานการเกษตร 110,000

     แผนงานการพาณิชย์

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

     แผนงานงบกลาง ๑๕,๐๖๒,๘๘๐

งบประมาณรายจ่ายทั งสิ น 39,000,000

เทศบัญญติั

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๐

 เทศบาลต าบลหนองหลม่

อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

*************************

โดยเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 อาศัยอ านาจ           
ตามความใน มาตรา  ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
และของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัติ นี้ เรียกว่า“เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ เทศบัญญัติ นี้ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  จ ำนวนเงินรวมทั งสิ น   

39 0๐๐ ๐๐๐.- บำท  
ข้อ  ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด

เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 39 0๐๐ ๐๐๐.-บำท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
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ส่วนที่  3 
 
 

รำยละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 25๖๐ 

 
 

ของ 
 
 
 

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม 
อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 
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รำยงำนประมำณกำรรำยรับ 
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หมวดภาษีอากร ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ยอดต่าง% ปี ๒๕๖๐

รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร

  ภาษบี ารุงท้องท่ี 138,934.25 111,742.50 147,822.20 119,509.45 20.33 ๑๕๐,๐๐๐
  ภาษโีรงเรือนและท่ีดิน 129,478.50 140,234.25 103,355.00 132,218.09 11.85 ๑๕๐,๐๐๐
  ภาษปี้าย 5,725.00 8,236.00 8,007.00 8,756.00 12.44 ๑๐,๐๐๐
  ภาษอีากรฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ๐.๐๐

รวมหมวดภาษีอากร 274,137.75 260,212.75 259,184.20 260,483.54 15.97 ๓๑๐,๐๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต

  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎจราจร 200.00 200.00 0.00 400.00 60 ๑,๐๐๐
  ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 447,634.00 498.00 42,760.00 -6.9 ๔๐,๐๐๐
  ค่าใบอนุญาตขายสุรา 305.55 1,125.20 485.00 543.20 89.14 ๕,๐๐๐
  ค่าใบอนุญาตเกบ็และขนอจุจาระหรือส่ิงปฏิกลู 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 50 ๑๐,๐๐๐
  ค่าธรรมเนียมเกบ็ขยะและขนมลูฝอย 178,646.00 165,665.00 186,860.00 178,740.00 2.33 ๑๘๓,๐๐๐
  ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการฆา่และจ าหนา่ยเนือ้สัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 ๐ ๐.๐๐
  ค่าธรรมเนียมติดต้ังมาตรน้ าประปา 3,300.00 0.00 0.00 0.00 ๐ ๐.๐๐
  ค่าธรรมเนียมติดประกาศ 360.00 320.00 300.00 270.00 73 ๑,๐๐๐
  ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัสุสานและฌาปณสถาน 14,400.00 22,420.00 14,800.00 15,200.00 -1.33 ๑๕,๐๐๐
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 480.00 640.00 630.00 920.00 8 ๑,๐๐๐
  ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ๕,๐๐๐
  ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ๕,๐๐๐
  ค่าธรรมเนียมอืน่ๆ 0.00 3,000.00 0.00 1,525.75 23.71 ๒,๐๐๐

รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 202,691.55 641,004.20 208,573.00 245,358.95 8.45 ๒๖๘,๐๐๐

ประมาณการ

-๒๒-
รายงานประมาณรายรับ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐
เทศบาลต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

รายรับจริง



 

                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดภาษีอากร ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี2558 ยอดต่าง% ปี ๒๕60

หมวดรายได้จากทรัพยส์นิ
  ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 137,935.99 188,775.69 152,056.70 138,468.05 7.69 ๑๕๐,๐๐๐

รวมหมวดรายได้จากทรัพยส์นิ 137,935.99 188,775.69 152,056.70 138,468.05 7.69 ๑๕๐,๐๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์

  ค่าน้ าประปา 564,605.00 577,270.00 638,689.00 635,414.00 -0.86 ๖๓๐,๐๐๐
รวมหมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ 564,605.00 577,270.00 638,689.00 635,414.00 -1.38 ๖๓๐,๐๐๐

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็
  ค่าขายแบบแปลน 108,800.00 120,700.00 56,000.00 148,300.00 -147.17 ๖๐,๐๐๐
  รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ 39,647.05 4,920.00 67,872.00 27,357.50 45.29 ๕๐,๐๐๐

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 148,447.05 125,620.00 123,872.00 175,657.50 -59.69 ๑๑๐,๐๐๐

รวมรายได้จัดเก็บ 1,327,817.34 1,792,882.64 1,382,374.90 1,455,382.04 0.86 ๑,๔๖๘,๐๐๐

รายรับจริง ประมาณการ
 -๒๓-



 

                                                              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดภาษีอากร ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี2558 ยอดต่าง% ปี ๒๕60

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน              
หมวดภาษีจัดสรร
  ภาษสุีรา 991,555.52 1,157,607.96 1,120,021.87 1,263,830.25 -5.32 ๑,๒๐๐,๐๐๐
  ภาษสีรรพสามติ 1,781,982.71 2,139,084.18 1,524,363.54 2,178,367.51 0.98 ๒,๒๐๐,๐๐๐
  ภาษมีลูค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 5,623,343.05 8,282,158.04 7,322,867.93 8,377,051.45 1.45 ๘,๕๐๐,๐๐๐
  ภาษธุีรกจิเฉพาะ 0.00 0.00 148,445.32 94,940.70 -5.49 ๙๐,๐๐๐
  ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมที่ดิน 496,725.52 777,994.00 365,521.00 320,498.79 19.88 ๔๐๐,๐๐๐
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 80,439.80 81,846.50 87,925.78 71,170.81 20.92 ๙๐,๐๐๐
  ค่าภาคหลวงแร่ 12,305.77 41,135.30 40,947.70 33,030.93 33.94 ๕๐,๐๐๐
  ภาษมีลูค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 1,890,913.44 2,101,536.48 2,330,725.24 1,534,605.79 23.27 ๒,๐๐๐,๐๐๐
  ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน  0.00 0.00 0.00 497,251.71 -24762.59 ๒,๐๐๐

รวมหมวดภาษีจัดสรร 10,877,265.81 14,581,362.46 12,940,818.38 14,370,747.94 1.11 ๑๔,๕๓๒,๐๐๐
รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 12,205,083.15 16,374,245.10 14,323,193.28 15,826,129.98 1.09 ๑๖,๐๐๐,๐๐๐
รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป
  เงินอดุหนุนท่ัวไป 7,748,410 6,500,497 7,186,641 3,057,736.00 23.56 ๔,๐๐๐,๐๐๐

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 7,748,410 6,500,497 7,186,641 3,057,736.00 23.56 ๔,๐๐๐,๐๐๐
รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
   เงินอดุหนุนระบุวัตถุประสงค์ -  - - 15,973,286.00 15.93 ๑๙,๐๐๐,๐๐๐

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ 15,973,286.00 15.93 ๑๙,๐๐๐,๐๐๐

รวมทกุหมวด 19,953,493.15 22,874,742.10 21,509,834.28 34,857,151.98 10.62 ๓๙,๐๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ      เงินอดุหนุนท่ัวไป และเงินอดุหนุนระบุวัตถุประสงค์  ข้อมลู ณ วันที ่๓๐ มถิุนายน 2559

รายรับจริง ประมาณการ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม   อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 
************************* 

ประมำณกำรรำยรับรวมทั งสิ น     รวม     39 0๐๐ ๐๐๐.-บำท    
 

รำยได้จัดเก็บเอง 
    ๑.  หมวดภำษีอำกร     รวม   31๐ 000.-  บำท   แยกเป็น 

๑.๑  ภาษีบ ารุงท้องที่      จ านวน   ๑50,000.-  บาท   ค ำชี แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   เนื่องจาก
ประมาณการตามการจัดเก็บจริง          

๑.๒  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   จ านวน  ๑5๐,๐๐๐.-  บาท  ค ำชี แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจาก
ประมาณการตามการจัดเก็บจริง   

๑.๓  ภาษีป้าย   จ านวน    ๑๐,๐๐๐.-  บาท  ค ำชี แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                          
เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บภาษีจริง  

๑.๔  อากรการฆ่าสัตว์  จ านวน     -    บาท   ค ำชี แจง  
 

๒. หมวดค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรับและใบอนุญำต      รวม  ๒68 000.-  บำท   แยกเป็น 
๒.๑  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎจราจร  จ านวน  ๑,๐๐๐.-  บาท  ค ำชี แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง    
๒.๒  ค่าปรับการผิดสัญญา    จ านวน  40,๐๐๐.-  บาท  ค ำชี แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจาก

ประมาณการตามการจัดเก็บจริง    
๒.๓  ค่าใบอนุญาตขายสุรา   จ านวน  ๕,๐๐๐.-บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา               

เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง    
๒.๔  ค่าใบอนุญาตเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล   จ านวน  ๑๐,๐๐๐.-บาท  ค ำชี แจง  ประมาณการไว้เท่ากับ

ปีที่ผ่านมา   เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง 
๒.๕  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย   จ านวน 183,๐๐๐.-บาท   ค ำชี แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่า           

ปีที่ผ่านมา   เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง 
๒.๖  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์  จ านวน   –    บาท  ค ำชี แจง                    
๒.๗ ค่าธรรมเนียมติดตั้งมาตรน้ าประปา จ านวน    -    ค ำชี แจง  
๒.๘ ค่าธรรมเนียมติดประกาศ  จ านวน ๑,๐๐๐.-บาท  ค ำชี แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก

ประมาณการตามการจัดเก็บจริง    
๒.๙ ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับสุสานและฌาปนสถาน จ านวน ๑๕,๐๐๐.-บาท ค ำชี แจง ประมาณการไว้เท่ากับกว่าปี

ที่ผ่านมา   เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง    
๒.๑๐ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  จ านวน ๑,๐๐๐.-บาท ค ำชี แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 

 เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง   
๒.๑1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จ านวน 5,๐๐๐.-บาท ค ำชี แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที ่  
        ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง 
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๒.๑2 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จ านวน 5,๐๐๐.-บาท ค ำชี แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที ่  
        ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง 
๒.๑3 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 2,๐๐๐.-บาท ค ำชี แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 

 เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง   
 

๓.  หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน       รวม  ๑๕๐,๐๐๐.-  บำท   แยกเป็น     
๓.๑ ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  จ านวน  ๑๕๐,๐๐๐.-บาท  ค ำชี แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 

เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง    
 

๔.  หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์      รวม     63๐ ๐๐๐.-บำท  แยกเป็น 
 ๔.๑ ค่าน้ าประปา        จ านวน  63๐,๐๐๐.-  บาท  ค ำชี แจง  ประมาณการไว้สูงปีที่ผ่านมา 

เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง    
 

๕.  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด        รวม   ๑10,๐๐๐.-  บำท  แยกเป็น 
๕.๑  ค่าขายแบบแปลน   จ านวน   60,๐๐๐.-  บาท   ค ำชี แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาด

ว่ามีโครงการที่สอบราคาเพ่ิมขึ้น 
๕.๒  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ   จ านวน  ๕๐,๐๐๐.-  บาท  ค ำชี แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 

เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง    
 

๖. รำยได้จำกทุน  รวม       -      บำท    ค ำชี แจง  เนื่องจากไม่ได้ประมาณการไว้เป็นรายรับ 
 

รำยได้ที่รัฐบำลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗.  หมวดภำษีจัดสรร     รวม   14 532 ๐๐๐.- บำท  แยกเป็น 

๗.๑  ภาษีสุรา  จ านวน  ๑,2๐๐,๐๐๐.-  บาท   ค ำชี แจง  ประมาณการไว้สูงปีที่ผ่านมา                      
เนื่องจากประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจริง                                     

๗.๒  ภาษีสรรพสามิต   จ านวน  2,2๐๐,๐๐๐.-  บาท  ค ำชี แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา                 
เนื่องจากประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจริง 

๗.๓  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ  จ านวน   ๘,5๐๐,๐๐๐.-  บาท   ค ำชี แจง  ประมาณการไว้สูงกว่า
ปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจริง 

๗.๔  ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จ านวน  90,๐๐๐.-  บาท   ค ำชี แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจาก
ประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจริง 

๗.๕  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  จ านวน  ๔0๐,๐๐๐.-  บาท  ค ำชี แจง ประมาณการไว้ต่ า
กว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตามจริง 

๗.๖ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   จ านวน  ๙๐,๐๐๐.-  บาท  ค ำชี แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจาก
ประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจริง 

๗.๗ ค่าภาคหลวงแร่   จ านวน ๕0,๐๐๐.-  บาท  ค ำชี แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา                  
      เนื่องจากประมาณการตามท่ีได้รับจัดสรรตามจริง 
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๗.๘ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 2,00๐,๐๐๐.-  บาท  ค ำชี แจง  ประมาณการไว้ต่ า 
      กว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจริง 
๗.๙ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  จ านวน  ๒,๐๐๐.-บาท  ค ำชี แจง  ประมาณการไว้เท่ากับ   
      ปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจริง 

 
 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๘. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             รวม  4 000 000.-  บำท            

๘ .๑ เ งิ น อุ ด ห นุ น ทั่ ว ไ ป ส า ห รั บ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม อ า น า จ ห น้ า ที่ แ ล ะ ภ า ร กิ จ ถ่ า ย โ อ น เ ลื อ ก ท า                               
จ านวน  4,0๐๐,000.-  บาท   ค ำชี แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่ได้รับจัดสรร
ตามจริง 
 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
    9. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์   รวม 19 000 000.-บำท 
 9.1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 19,000,000.-บาท 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
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ป ี255๕ ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ยอดตา่ง
 %

ป ี2560

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป
   งบบคุลากร
   หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว
เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)
    เงินเดือนนายก/รองนายก 579,600         695,520         637,560         695,520         695,520          0 695,520          
    เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก 120,000         120,000         110,000         120,000         120,000          0 120,000          
    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000         120,000         110,000         120,000         120,000          0 120,000          
    เงินค่าตอบแทนเลขานกุาร/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 165,600         198,720         182,160         198,720         198,720          0 198,720          
    เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 1,242,000      1,490,400      1,366,200      1,490,400       1,490,400       0 1,490,400       

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,227,200     2,624,640    2,405,920     2,624,640     2,624,640      0 2,624,640      
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
    เงินเดือนพนกังาน 1,181,148      1,247,690      1,972,920      2,829,720       2,806,920       0.77 2,828,640       
    เงินเพิ่มต่างๆของพนกังาน 176,680         161,383         419,400         18,000            16,020            -128.9 7,000              
    เงินประจ าต าแหนง่ 42,000           42,000           126,000         126,000         126,000          4.55 132,000          
    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 108,720         113,110         120,840         126,480         150,720          - -
    เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจ า 18,000           18,000           18,000           18,000            8,700              - -
    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 127,820         153,430         241,320         615,780         619,800          5.8 657,960          
    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 49,130           34,800           -                 -                  -                  - -                  
    เงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจ้าง 30,930           -                 76,200           90,000            120,000          0 120,000          

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ
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ป ี255๕ ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ยอดตา่ง
 %

ป ี2560

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,734,428     1,770,413     2,974,680     3,823,980     3,848,160      -2.74 3,745,600      
รวมหมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว 3,961,628     4,395,053     5,380,600     6,448,620     6,472,800      -1.61 6,370,240      

รวมงบบคุลากร 3,961,628     4,395,053     5,380,600     6,448,620     6,472,800      -1.61 6,370,240      
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการการอันเปน็ประโยชนแ์ก่ อปท. 403,600         -                 160,000         130,000         80,000            -100 40,000            
    ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 3,420             13,860           40,000           30,957            30,000            -50 20,000            
    ค่าเช่าบา้น 4,200             38,500           72,000           103,800         93,000            -33.62 69,600            
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 1,100             5,600             20,000           47,800            32,220            -18.89 27,100            
    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 49,078           56,760           5,000             - -                  - -                  

รวมค่าตอบแทน 461,398        114,720       297,000        312,557        235,220         -50.11 156,700         
ค่าใชส้อย
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 404,130         651,850         515,520         580,000         735,000          14.53 860,000          
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 22,405           13,425           30,000           20,000            22,000            0 22,000            
   รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

  -                    -    -  -  -   -  -

     - ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนทิรรศการ การ
ประกวด การฝึกอบรม และสัมนาต่างๆ การแข่งขัน 
และพิธีเปดิอาคารต่างๆ

  -           10,000            10,000            10,000             10,000 0             10,000

     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 66,714           70,058           140,000         140,000         140,000          -40 100,000          
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

       ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 1,400             
     - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  - -                 5,000             5,000              5,000              0 5,000              
     - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพื่อการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  - -                 10,000           10,000            10,000            0 10,000            
     - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนา 220,000         -                  -  -  -  -  -
     - ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเทศบาล 300                -                  -  -  -  -  -
     - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ จปฐ.  - -                  -  -  -  -  -
     - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชน 16,955           -                  -  -  -  -  -
     - ค่าใช้จ่ายโครงการปดิทองหลังพระ                    -                      -   
     - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดท าแผนและการ -                 7,800             10,000           10,000            5,000              0 5,000              
       การจัดประชุมประชาคม
     - โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคม -                 -                 10,000           10,000            10,000            - -                  
       เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
     - โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านภาษาอังกฤษ -                 -                 - - - 100 5,000              
     - โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 250,000         -                  -      -                  
       สมาชิกสภา ข้าราชการ พนกังาน พนกังานจ้าง
     - โครงการวันเทศบาล - 100 10,000            
     - โครงการวันท้องถิ่นไทย - 100 5,000              
    ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 78,983.33      115,853.00    50,000           50,000            100,000          0 100,000          

รวมค่าใชส้อย 809,487        851,186       780,520        1,085,000     1,037,000      8.39 1,132,000      
 ค่าวัสดุ
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ประมาณการ

    วัสดุส านกังาน            81,142           96,986            80,000          115,000             65,000 -18.18             55,000
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                 -                 10,000           10,000            10,000            0 10,000            
    วัสดุงานบา้นงานครัว 8,709             19,977           30,000           30,000            30,000            -50 20,000            
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 72,510           2,650             100,000         200,000         150,000          -50 100,000          
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,840           228,150         25,000           50,000            50,000            -25 40,000            
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 23,450           39,580           10,000           10,000            10,000            0 10,000            
    วัสดุอื่นๆ 32,150           20,000            -                  -      -                  

รวมค่าวัสดุ 225,651        419,493       255,000        435,000        315,000         -34.04 235,000         
ค่าสาธารณปูโภค
    ค่าไฟฟ้า 385,188.43    412,919.00    480,000         480,000         550,000          8.33 600,000          
    ค่าโทรศัพท์ 15,838.14      14,129.00      18,000           20,000            30,000            0 30,000            
    ค่าไปรษณีย์ 10,856           11,484           10,000           10,000            10,000            0 10,000            
    ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 5,000             8,478             20,000           20,000            25,000            16.67 30,000            

รวมค่าสาธารณปูโภค 416,883        447,010       528,000        530,000        615,000         8.21 670,000         
รวมหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 1,452,021     1,717,689     1,332,520 1,832,557 1,587,220 -4.17 1,523,700

รวมงบด าเนินการ 1,452,021     1,717,689     1,860,520     2,362,557     2,202,220      -0.39 2,193,700      
งบลงทนุ
หมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์            47,180                    -   
    ครุภณัฑ์ส านกังาน   - 147,300         25,000           26,800            12,000            - -                  
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ประมาณการ

    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                  - 896,000          
    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่  - -                 10,000           44,800            -                  - -                  
    ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  - 4,900             10,000            -                  - -                  
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  - 8,600             5,000             552,000         -                  - -                  
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์  - -                 50,000           50,000            50,000            0 50,000            

รวมค่าครุภณัฑ์ 47,180           160,800         90,000          683,600        62,000           93.45 946,000         
รวมหมวดค่าครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง 47,180           160,800         90,000          683,600        62,000           93.45 946,000         

รวมงบลงทนุ 47,180          160,800       90,000          683,600        62,000           93.45 946,000         
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
 เงินอุดหนนุ
     เงินอุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,000           16,000           16,000           16,000            16,000            - -                  

รวมเงินอุดหนุน 16,000          16,000         16,000          16,000          16,000           - -                 
รวมหมวดเงินอุดหนุน 16,000          16,000         16,000          16,000          16,000           - -                 

รวมงบเงินอุดหนุน 16,000          16,000         16,000          16,000          16,000           - -                 
งบรายจ่ายอ่ืน
หมวดรายจ่ายอ่ืน
  รายจ่ายอ่ืน
    ค่าจ้างที่ปรึกษา 12,000           -                 20,000           20,000            20,000            0 20,000            

รวมรายจ่ายอ่ืน 12,000          -               20,000          20,000          20,000           0 20,000           
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ประมาณการ

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน 12,000          -               20,000          20,000          20,000           0 20,000           
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 12,000          -               20,000          20,000          20,000           0 20,000           

รวมงานบริหารทัว่ไป 5,488,829     6,289,542    7,367,120     9,530,777      8,773,020      7.94 9,529,940      
งานบริหารงานคลัง
  งบบคุลากร
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
       - เงินเดือนพนกังาน 654,280         372,850         
       - เงินเพิ่มต่างๆของพนกังาน 84,600           91,660           
       - เงินประจ าต าแหนง่  - -
       - ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 153,600         137,467         
       - เงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจ้าง 41,780           53,782           

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 934,260        655,759       
รวมหมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว 934,260        655,759       

รวมงบบคุลากร 934,260        655,759       
  งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
       ค่าตอบแทนผู้ตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์  - -                 
       เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 8,137             5,800             
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       เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 43,844           39,547           
       ค่าเช่าบา้น 11,600           

รวมค่าตอบแทน 51,981          56,947         
ค่าใชส้อย
     รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ          109,819                    -   
     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม่เข้า
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
        - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 13,782           17,446           
          ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
        - ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษี 69,120           -                 20,000           20,000            20,000            0 20,000            
        - ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของ    อปท.ระดับอ าเภอ  - -                  -  -  - 100 16,000            
        - ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 35,650           15,400           20,000           10,000            10,000            0 10,000            
     ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 15,000           7,900             15,000           15,000            19,300            0 19,300            

รวมค่าใชส้อย 243,371        40,746         55,000          45,000          49,300           24.5 65,300           
ค่าวัสดุ
     วัสดุส านกังาน 29,531           30,203           20,000           40,000            40,000            -33.33 30,000            
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,490           39,930           25,000           25,000            25,000            -25 20,000            
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  - -                 10,000           10,000            10,000            0 10,000            
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหล่ืน  - -                 90,000           90,000            90,000            -80 50,000            
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ประมาณการ

    วัสดุอื่นๆ - - - - 10,000            - -                  
รวมค่าวัสดุ 68,021          70,133         145,000        165,000        175,000         -59.09 110,000         

รวมหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 363,373        167,826       200,000        210,000        224,300         -27.95 175,300         
รวมงบด าเนินการ 363,373        167,826       200,000        210,000        224,300         -27.95 175,300         

งบลงทนุ
หมวดค่าครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
   ค่าครุภณัฑ์
      ครุภณัฑ์ส านกังาน 10,000           16,000            15,000            - -                  
      ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 10,000           - - - -                  
      ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 37,000           23,000            23,000            -191.1 7,900              
      ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - 100 52,000            
      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 50,000           20,000            50,000            0 50,000            

รวมงบลงทนุ -                -               107,000        59,000          88,000           19.93 109,900         
รวมหมวดค่าครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง -                -               107,000        59,000          88,000           19.93 109,900         

รวมงานบริหารงานคลัง 1,297,633     823,585       307,000        269,000        312,300         -9.5 285,200         
รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป 6,786,462     7,113,127     7,674,120     9,799,777      9,085,320      7.44 9,815,140      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน
งบบคุลากร
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หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
    เงินเดือนพนกังาน  -  -            89,520          146,160           160,840 9.74           178,200
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน  -  -            20,520              1,260               2,000 -                     -   
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง  -  -           108,000 -800             12,000
    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง  -  -          108,000             12,000 88.89           108,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)  -  -         110,040         255,420          282,840 5.15          298,200
รวมหมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว  -  -         110,040         255,420          282,840 5.15          298,200

รวมงบบคุลากร  -  -         110,040         255,420          282,840 5.15          298,200

งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
   ค่าตอบแทน
     ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่ อปท.  -  - 30,000  -  -  -  -
     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  -  - 5,000  -  -  -  -

รวมค่าตอบแทน  -  - 35,000  -  -  -  -
   ค่าใชส้อย
    รายจ่ายใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ  -  - 330,400 202,240 322,000 21.84 412,000
     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 10,000 10,000 -100 -                  

รวมค่าใชส้อย 330,400 212,240 332,000 19.42 412,000
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ประมาณการ

   ค่าวัสดุ
    -วัสดุส านกังาน  -  - 5,000 5,000 5,000 0 5,000
    -วัสดุเคร่ืองแต่งกาย  -  - 20,000           90,000            -                  - 5,000              
    -วัสดุคอมพิวเตอร์  -  - 5,000             5,000              5,000              0 5,000              

รวมค่าวัสดุ -                -               30,000          100,000        10,000           33.33 15,000           
รวมหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ -                -               395,400        312,240 342,000         19.91 427,000         

รวมงบด าเนินงาน -                -               395,400        312,240        342,000         19.91 427,000         
งบลงทนุ
หมวดค่าครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
   ค่าครุภณัฑ์
    ครุภณัฑ์ส านกังาน 6,000              - -
    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 36,000            - -
    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 10,000            - -
    ครุภณัฑ์อื่นๆ - 100 45,000            

รวมหมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง 52,000          -                 100 45,000           
รวมงบลงทนุ 52,000          -                 100 45,000           

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
   เงินอุดหนุน
       - อุดหนนุที่ท าการปกครองจังหวัดพะเยา  - 50,000           50,000 50,000 -  - -
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โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 50,000           -                 
       - อุดหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้  - -                  -  -  -  -  -
โครงการจัดระเบยีบสังคมเพื่อปอ้งกันปญัหายาเสพติด 5,000             -                  -  -  -  -  -
โครงการอบรมเยาวขนเพื่อปอ้งกันปญัหายาเสพติด 15,000           -                  -  -  -  -  -
โครงการบ าบดัรักษาผู้ติดยาเสพติด 33,500           -                  -  -  -  -  -
โครงการจุดตรวจจุดสกัดเคล่ือนที่ 10,000           -                  -  -  -  -  -

รวมเงินอุดหนุน 113,500        50,000         50,000 50,000 0  - 0
รวมงบเงินอุดหนุน 113,500        50,000         50,000 50,000 0 100 0

รวมงานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความ
สงบภายใน 113,500        50,000         555,440        669,660        624,840         18.87 770,200         

งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอยแทนใชส้อยและวัสดุ
ค่าใชส้อย
    รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ี
    ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
     - โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร  -  - 150,000 150,000 50,000 50 100,000
       ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
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     - ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุช่วงปใีหม่ 23,480           -                 24,000 24,000 24,000 0 24,000
     - ค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาสาธารณภยั 95,383           -                 100,000 100,000 100,000 -100 50,000
     - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันสาธารณภยั  - -                 30,000 30,000 30,000 -200 10,000

รวมค่าใชส้อย 118,863        -               304,000 304,000 204,000 -10.87 184,000
ค่าวัสดุ
  -วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  -  - 50,000 -  - -
  -วัสดุเคร่ืองดับเพลิง  -  - 20,000 20,000 20,000 0 20,000

รวมค่าวัสดุ  -  - 20,000 70,000 20,000 0 20,000
รวมหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 118,863        -               324,000 374,000 224,000 -9.8 204,000

รวมงบด าเนินการ 118,863        -               324,000 374,000 224,000 -9.8 204,000
งบลงทนุ
หมวดค่าครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
   ค่าครุภณัฑ์
      ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง 60000 67,000           -                  -                   - -                  
      ครุภณัฑ์วิทยาการหรือการแพทย์ 50,000            -                   - -                  
      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 80,000            50,000            0 50,000            

รวมหมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง 60,000          -               67,000          130,000        50,000           0 50,000           
รวมงบลงทนุ 60,000          -               67,000          130,000        50,000           0 50,000           

รวมงานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 178,863        -                       391,000         504,000          274,000 -7.87          254,000
รวมแผนงานการรรักษาความสงบภายใน 292,363        50,000         946,440        1,173,660     898,840         12.24 1,024,200      
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา
งบบคุลากร
หมวดเงินเดอืนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
    เงินเดือนพนกังาน  -  - 175,920 285,840 302,280 8.33 329,760
    เงินเดือนพนกังาน (ครูผู้ดูแลเด็ก)  -  -  - 100 1,725,960
    เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน  -  - 22,680 0 4,080 - -
    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง พนกังานจ้างท่ัวไป  -  - 104,880 190,800 304,560 1.36 308,760
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง  -  - 75,120 0 12,000 0 12,000
    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง ครูผู้ช่วย  -  -  - - 820,800
    ค่าตอบแทนพนกังาน (สมทบ)  -  - 90,000 265,764 196,200 -44.26 136,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)  -  - 468,600 742,404 819,120 75.43 3,333,280
รวมเงินเดอืนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว  -  - 468,600 742,404 819,120 75.43 3,333,280

รวมงบบคุลากร 468,600 742,404 819,120 75.43 3,333,280

งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
      เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล  -  - 5,000  -  -  -  -
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร  - -          177,200
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รวมค่าตอบแทน              5,000 0 0 - 177,200
ค่าใชส้อย
    รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ  -  - 74,080 74,080 88,000 0 88,000
     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม่เข้า
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
       - โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14,300           51,360           50,000 168,000 150,000 -400 30,000
         เทศบาลต าบลหนองหล่ม
       -ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน            38,375           29,775 40,000 40,000 40,000 -33.33 30,000
       - ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนกัเรียนนกัศึกษาท างาน 88,500           42,074           50,000 50,000 50,000 0 50,000
         ในช่วงปดิภาคเรียนและสอนพิเศษช่วงปดิภาค
         เรียนและเสาร์ - อาทิตย์
       - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ 30,102           51,110           26,000 26,000 26,000 0 26,000
         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
       - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นใหม่เหนอื - 168,000 41.89 289,100
       - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นปางงุ้น - 145,600 -29.19 112,700
       - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม - 235,200 0 235,200
       - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล - 324,800 -29.97 249,900
       - ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นใหม่เหนอื - - - - - - 100,300          
       - ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นปางงุ้น - - - - - - 39,100            
       - ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม- - - - - - 81,600            
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       - ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล - - - - - - 86,700            
รวมค่าใชส้อย 171,277        174,319       240,080 358,080 1,227,600 13.46 1,418,600

   ค่าวัสดุ
    วัสดุส านกังาน  - 10,000 10,000 10,000 -100 5,000
     ค่าอาหารเสริมนม 743,169.03    
       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นใหม่เหนอื  - 50,423           46,200           52,500            63,000            45.24 115,050          
       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นปางงุ้น  - 42,425           48,300           58,800            54,600            -21.74 44,850            
       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ  - 76,522           79,800           77,700            88,200            5.77 93,600            
         หนองหล่ม 743,169.03    
     ค่าอาหารเสริมนม
       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล  - 92,029           98,700           100,800         121,800          -22.47 99,450            
       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบา้นใหม่  - 137,083         157,950         154,050         169,650          -7.41 157,950          
       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบา้นแม่พริก  - 88,385           97,500           101,400         81,900            -10.53 74,100            
       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบา้นหนองหล่ม  - 60,250           132,600         128,700         165,750          -8.97 152,100          
       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบา้นปางงุ้น  - 93,081           117,000         103,350         113,100          1.69 115,050          
     ค่าอาหารกลางวันเด็กนกัเรียน 
       - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นใหม่เหนอื 127,062         78,663           123,200         140,000         - - -
       - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น 68,198           65,780           128,800         156,800         - - -
         ปางงุ้น
       - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 217,880         118,300         212,800         207,200         - - -
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         หนองหล่ม
        - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล 150,254         140,680         263,200         268,800         - - -
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 563,394         10,000           10,000            10,000            -100 5,000              

รวมค่าวัสดุ 1,306,563     1,043,621          1,526,050       1,570,100          878,000 -1.84          862,150
รวมหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 1,477,840     1,217,940          1,771,130       1,928,180       2,105,600 14.34       2,457,950

รวมงบด าเนินการ 1,477,840     1,217,940     1,771,130 1,928,180 2,105,600 14.34 2,457,950
งบลงทนุ
หมวดค่าครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
   ค่าครุภณัฑ์
      ครุภณัฑ์ส านกังาน - - - - - - 6,000

รวมหมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง -                -               -                -                -                 - 6,000             
รวมงบลงทนุ -                -               -                -                -                 - 6,000             

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
   เงินอุดหนุน
     อุดหนนุส่วนราชการ
       - อุดหนนุโรงเรียนบา้นหนองหล่ม 130,000         166,400         272,000         264,000         340,000          -8.97 312,000          
       - อุดหนนุโรงเรียนบา้นแม่พริก 169,000         132,600         200,000         208,000         168,000          -10.53 152,000          
       - อุดหนนุโรงเรียนบา้นใหม่ 213,200         210,600         324,000         316,000         348,000          -7.41 324,000          
       - อุดหนนุโรงเรียนบา้นปางงุ้น 119,600         143,000         240,000         212,000         232,000          1.69 236,000          
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       - อุดหนนุโรงเรียนบา้นหนองหล่ม 30,000            -                  -      -                  
       - อุดหนนุโรงเรียนบา้นแม่พริก 30,000            -                  -      -                  
       - อุดหนนุโรงเรียนบา้นใหม่ 30,000            -                  -      -                  
       - อุดหนนุโรงเรียนบา้นปางงุ้น 30,000            -                  -      -                  

รวมเงินอุดหนุน 631,800        652,600            1,036,000       1,120,000       1,088,000 -6.25       1,024,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน 631,800        652,600       1,036,000 1,120,000 1,088,000 -6.25 1,024,000

รวมงบเงินอุดหนุน 631,800        652,600            1,036,000       1,120,000       1,088,000 -6.25       1,024,000
รวมงานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 2,109,640     1,870,540     3,275,730     3,790,584     4,012,720      41.17 6,821,230      

รวมแผนงานการศึกษา 2,109,640     1,870,540     3,275,730     3,790,584      4,012,720      44.43 6,821,230      
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข
งบบคุลากร
หมวดเงินเดอืนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
    เงินเดือนพนกังาน 210,600         223,080          8.69 244,320          

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 210,600         223,080          8.69 244,320          
รวมเงินเดอืนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว 210,600         223,080          8.69 244,320          

รวมงบบคุลากร 210,600        223,080         8.69 244,320         
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
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เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

   ค่าตอบแทน
     ค่าเช่าบา้น 28,800            36,000            0 36,000            

รวมค่าตอบแทน 28,800          36,000           0 36,000           
   ค่าใชส้อย
     รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
       - ค่าธรรมเนยีมลงทะเบยีน 10,000            10,000            0 10,000            

รวมค่าใชส้อย 10,000          10,000           0 10,000           
   ค่าวัสดุ
       - วัสดุส านกังาน 5,000              5,000              0 5,000              
       - วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000              5,000              0 5,000              
       - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,000           10,000            5,000              0 5,000              

รวมค่าวัสดุ 10,000           20,000            15,000            0 15,000            
รวมหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 10,000           58,800            61,000            0 61,000            

รวมงบด าเนินการ 10,000           58,800            61,000            0 61,000            
รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการสาธารณสุข 10,000           269,400         284,080          6.96 305,320          

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
   ค่าใชส้อย
     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม่เข้า
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

     ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
       - ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันควบคุมโรค ระงับ 118,315         136,798         150,000         150,000         50,000            0 50,000            
         โรคติดต่อและโรคระบาดอื่นๆ
       - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร 10,000           9,154             10,000           10,000            5,000              0 5,000              
         สาธารรสุข (อสม.)

       - ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและแก้ไขโรคเอดส์ 3,100             9,035             10,000           5,000              5,000              0 5,000              
       - ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กตังครรภ์ก่อนวยั 9,639             -                  -
       - ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเสริมสร้างความ  - -                 10,000           -                  -                   - -                  
         เสมอภาคระหว่างหญิงและชายในครอบครัว
       - โครงการผลิตส่ือและ/หรือเผยแพร่  - -              5,000              5,000 -                   - -                  
         ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพ
       - โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริโภคและเรียกร้องสิทธอิันชอบธรรม  -  - 10,000           5,000              5,000              0 5,000              
       - โครงการสร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วม  -  - 10,000           5,000              5,000              - -
         ในงานคุ้มครองผู้บริโภคท้องถิ่น
       - โครงการตรวจสอบติดตามคุ้มครองผู้บริโภค  -  - 10,000           5,000              5,000              0 5,000              
         ด้านผลิตภณัฑ์อาหาร ยา เคร่ืองมือทางการแพทย์
         และวัตถุอันตรายในสถานท่ีจ าหนา่ยที่ระบุ
         ในพระราชบญัญัติแต่ละประเภท
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

       - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะในชุมชน - 5,000              
       - ค่าใช้จ่ายโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบล - 100,000          

รวมค่าใชส้อย 141,054        154,987       215,000        185,000        75,000           57.14 175,000         
รวมหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 141,054        154,987       215,000        185,000        75,000           57.14 175,000         

รวมงบด าเนินการ 141,054        154,987       215,000        185,000        75,000           57.14 175,000         
งบลงทนุ
หมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์
       - เคร่ืองพ่นหมอกควัน            74,500                    -     -   -   -  -   - 

รวมหมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง 74,500          -                -  -  -  -  -
รวมงบลงทนุ 74,500          -                -  -  -  -  -

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
    เงินอุดหนุน
       เงินอุดหนนุกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์ 90,000           -                  -  - -  - -
       อุดหนนุคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 90,000           135,000         135,000           - -                  
       ชุมชนประจ าหมูบ่า้น  -

รวมเงินอุดหนน 90,000          -               90,000          135,000        135,000          - -                 
รวมงบเงินอุดหนุน 90,000          -               90,000          135,000        135,000          - -                 

รวมงานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน 305,554        154,987       305,000        320,000        210,000         -20 175,000         
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

รวมแผนงานสาธารณสุข 305,554        154,987       315,000        589,400        494,080         -2.86 480,320         
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
งบบคุลากร
หมวดเงินเดอืนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
    เงินเดือนพนกังาน  -  - 154,080 244,320 259,440 8.2 282,600
    เงินเพิ่มต่างๆของพนกังาน  -  - 29,640 0 - - -
    ค่าตอบแทนพนกังาน  -  - 75,240 119,568 120,960 5.79 128,400
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง  -  - 32,760 18,000 24,000 0 24,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 291,720 381,888 404,400 7.03 435,000
รวมเงินเดอืนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว 291,720 381,888 404,400 7.03 435,000

รวมงบบคุลากร 291,720 381,888 404,400 7.03 435,000
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  -  - 5,000 - - - -

รวมค่าตอบแทน  -  - 5,000 - - - -
ค่าใชส้อย
     รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ     141,700         -                 180,000         180,000         10,000            0 10,000            
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ประมาณการ

     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม่เข้า
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
     -  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสิทธิสตรี ผู้สูงอายุ พิการ เอดส์ 130,000         -                 40,000           40,000            40,000            0 40,000            

รวมค่าใชส้อย 271,700        -               220,000        220,000        50,000           0 50,000           
ค่าวัสดุ
    -วัสดุส านกังาน  -  - 5,000 5,000 5,000 0 5,000
    -วัสดุคอมพิวเตอร์  -  - 5,000 5,000 5,000 0 5,000

รวมค่าวัสดุ  -  - 10,000 10,000 10,000 0 10,000
รวมค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ  -  - 235,000         230,000         60,000            0 60,000            

รวมงบด าเนินการ 271,700        -               235,000        230,000        60,000           0 60,000           
รวมงานงานบริหารงานทัว่ไปกับสังคมสงเคราะห์ 271,700        -               526,720        611,888        464,400         6.18 495,000         

งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
  ค่าใขส้อย
     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม่เข้า
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
      - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสด้วยวิถีพอเพียง 8,000             10,450           30,000 20,000 20,000 0 20,000

รวมค่าใชส้อย 8,000             10,450           30,000 20,000 20,000 0 20,000
รวมหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 8,000             10,450           30,000 20,000 20,000 0 20,000
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ประมาณการ

รามงบด าเนินการ 8,000             10,450           30,000 20,000 20,000 0 20,000
รวมงานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 8,000             10,450           30,000 20,000 20,000 0 20,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 279,700        10,450         556,720 631,888 484,400 5.94 515,000
แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน
หมวดเงินเดอืนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว
งบบคุลากร
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
     เงินเดือนพนกังาน 608,860         552,760         662,400         662,280         553,320          7.76 599,880          
     เงินเพิ่มต่างๆของพนกังาน 49,500           31,350           34,860           1,260              -                  -      -                  
     เงินประจ าต าแหนง่  - 9,990             42,000           42,000            42,000            0 42,000            
     ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 379,080         645,360         655,800         1,017,612       900,960          1.69 916,450          
     เงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจ้าง 90,000           328,320         317,520         54,000            120,000          0 120,000          

รวมงบบคุลากร 1,127,440     1,567,780     1,712,580     1,777,152     1,616,280      3.7 1,678,330      
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
   ค่าตอบแทน
    ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์
    แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 6,650             6,250             10,000           22,000            22,000            12 25,000            
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     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 42,462           5,666             10,000           -                  -                  -      -                  
     ค่าเช่าบา้น  -  - 15,000           13,000            -                  -      -                  

รวมค่าตอบแทน 49,112          11,916         35,000          35,000          22,000           12 25,000           
   ค่าใชส้อย
     รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 260,990         -                 210,000 250,000 350,000 0 350,000
     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม่เข้า  -  -  -  - -                   - -                  
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน 25,864           10,628           30,000           30,000            30,000            0 30,000            
       ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
       โครงการจัดท าแผนที่ต าบล,ผังชุมชน 2,250             -                 30,000           30,000            30,000            -200 10,000            
       ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 335,618.54    96,678.00      100,000         100,000         200,000          -100 100,000          

รวมค่าใชส้อย 624,722.54   107,306.00   370,000        410,000        610,000         -24.49 490,000         
   ค่าวัสดุ
     วัสดุส านกังาน 16,096.50      14,618.00      30,000           30,000            30,000            0 30,000            
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,545           43,148           80,000           80,000            80,000            -60 50,000            
     วัสดุก่อสร้าง 170,524         -                 80,000           150,000         250,000          29.78 356,000          
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  - -                 30,000           30,000            30,000            -50 20,000            
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 283,360         -                 200,000         300,000         350,000          -40 250,000          
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน -                 50,000            -                  -      -                  
     วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์                    -              10,000            10,000             10,000 0             10,000
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     วัสดุคอมพิวเตอร์            31,800                    -              40,000            40,000             40,000 -33.33             30,000
รวมค่าวัสดุ 537,326        57,766         470,000        690,000        790,000         -5.9 746,000         

หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 1,211,160     176,988       875,000        1,135,000     1,422,000      -12.77 1,261,000      
รวมงบด าเนินการ 1,211,160     176,988       875,000        1,135,000     1,422,000      -12.77 1,261,000      

งบลงทนุ
หมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
   ค่าครุภณัฑ์
     ครุภณัฑ์ส านกังาน             18,600 -10.71             16,800
     ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์             19,830 -133.3               8,500
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 45,000           -                 100,000         100,000         100,000          0 100,000          

รวมหมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง 45,000          -                 100,000         100,000         138,430          -10.48 125,300          
รวมงบลงทนุ 45,000          -               100,000        100,000        138,430         -10.48 125,300         

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 2,383,600     1,744,768     2,687,580     3,012,152     3,176,710      -3.66 3,064,630      
งานไฟฟ้าและถนน
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
   ค่าตอบแทน
     รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ -                  -                  50,000

รวมค่าใชส้อย -                  -                 50,000
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ -                  -                 50,000
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รวมงบด าเนินการ -                  -      50,000           
งบลงทนุ
หมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
   ค่าครุภณัฑ์
     ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 52,000            -                  -      -                  
     ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 200,000         33,150            -      -                  
     ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 19,000            - -      -                  
     ครุภณัฑ์โรงงาน 34,500            - -      -                  
     ครุภณัฑ์เกษตร - -      67,000            
   ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
     ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 4,273,170      4,234,035      4,857,000      4,395,750       1,972,000       -51.11 1,305,000       
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  -  - 100,000         100,000          0 100,000          

รวมหมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง 4,273,170     4,234,035     4,857,000     4,801,250     2,105,150      -43.01 1,472,000      
รวมงบลงทนุ 4,273,170     4,234,035     4,857,000     4,801,250     2,105,150      -38.31 1,522,000      

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
   เงินอุดหนุน
     เงินอุดหนนุส่วนราชการ
       - อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาย่อยอ าเภอดอกค าใต้34,935.78      -                 20,000           -                  -                  0 -                  

รวมหมวดเงินอุดหนุน 34,935.78     -               20,000          -                -                 0 -                 
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ป ี255๕ ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ยอดตา่ง
 %

ป ี2560

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

รวมงบเงินอุดหนุน 34,935.78     -               20,000          -                -                 0 -                 
รวมงานไฟฟ้าและถนน 4,308,106     4,234,035     4,877,000     4,801,250     2,105,150      -38.31 1,522,000      

รวมแผนงานเคหะและชมุชน 6,691,706     5,978,803     7,564,580     7,813,402     5,281,860      -15.16 4,586,630      
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
งบด าเนินการ
   ค่าตอบแทน
      ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์
      แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         เงินตอบแทนเจ้าหนา้ที่ในการเลือกต้ัง  -  - 200,000         - -                  -      -                  

รวมค่าตอบแทน  -  - 200,000        - -                 -     -                 
   ค่าใชส้อย
     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม่เข้า
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
       ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 146,232.55    -                 200,000         10,000            50,000            -66.67 30,000            
       ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพราษฎร 12,100           -                 50,000           100,000         100,000          -100 50,000            
       ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 19,475           -                 20,000           20,000            20,000            0 20,000            
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ป ี255๕ ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ยอดตา่ง
 %

ป ี2560

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

       ค่าใช้จ่ายโครงการหมูบ่า้นเอาชนะยาเสพติด
อย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปญัหายาเสพติดในครอบครัว

18,960           -                 30,000           20,000            20,000            

0

20,000            

       ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปญัหาความยากจน -                 40,000           40,000            40,000            0 40,000            
       ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกลุ่มสตรีต าบลหนองหล่ม 30,000           -                 30,000           30,000            30,000            0 30,000            

       ค่าใช้จ่ายการส้รางความสมานฉันท์  -  - 5,000             10,000            10,000            -100 5,000              
       การปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติและสร้างความเข็มแข็ง
       โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ  -  - 10,000           -                  -                  -      -                  
       ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

-                  -      5,000              

       ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด

-                  -      10,000            

       โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
กิจกรรมส่งเสริมบ าบดัฟื้นฟูและส่งเสริมฝึกอาชีพใหแ้ก่
 ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด

-                  -      

39,000            
รวมค่าใชส้อย 226,768        -               385,000        230,000        270,000         -8.43 249,000         

รวมหมวดค่าตอบแทนค่าใชส้อย 226,768        -               585,000        230,000        270,000         -8.43 249,000         
รวมงบด าเนินการ 226,768        -               585,000 230,000 270,000         -8.43 249,000         

งบเงินอุดหนุน
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ป ี255๕ ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ยอดตา่ง
 %

ป ี2560

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

หมวดเงินอุดหนุน
   เงินอุดหนุน
      เงินอุดหนนุส่วนราชการ
       - อุดหนนุสถานตี ารวจภภูรอ าเภอดอกค าใต้   -   -  -  - -  - -
     เงินอุดหนนุกิจการที่เปน็ประโยชน์
       - อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่า้น 45,000           -                 45,000           90,000            -                  -      -                  
       - อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่า้น 180,000         135,000         -                  -      -                  

รวมเงินอุดหนุน 45,000          -               225,000        225,000        -                  -      -                 
รวมหมวดเงินอุดหนุน 45,000          -               225,000        225,000        -                  -      -                 

รวมงบเงินอุดหนุน 45,000          -               225,000        225,000        -                  -      -                 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชมุชน 271,768        -               810,000        455,000        270,000         -8.43 249,000         
รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 271,768        -               810,000        455,000        270,000         -8.43 249,000         

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
งบด าเนินการ
   ค่าใชส้อย
     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม่เข้า
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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ป ี255๕ ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ยอดตา่ง
 %

ป ี2560

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

       -ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน 176,695         -                 150,000         350,000         350,000          -250 100,000          
รวมค่าใชส้อย 176,695        -               150,000        350,000        350,000         -250 100,000         

   ค่าวัสดุ
     วัสดุกีฬา 48,500           50,000          50,000          -                 -     -                 

รวมค่าวัสดุ 48,500          -               50,000          50,000          -                 -     -                 
รวมหมวดค่าตอบแทนค่าใชส้อย 225,195        200,000        400,000        350,000         -250 100,000         

รวมงบด าเนินการ 225,195        200,000 400,000 350,000         -250 100,000         

     เงินอุดหนุน 8,000 -                 
งบลงทนุ
หมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
   ค่าครุภณัฑ์
     ครุภณัฑ์กีฬา 137,000        -                 -     -                 

รวมหมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง 137,000        -                 -     -                 
รวมงบลงทนุ 137,000        -                 -     -                 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 225,195        -               200,000        537,000        358,000         -258 100,000         
งานศาสนาวัฒนาธรรมทอ้งถ่ิน
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
งบด าเนินการ
   ค่าใชส้อย
     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม้เข้า
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ป ี255๕ ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ยอดตา่ง
 %

ป ี2560

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

     ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
       - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ 11,400           16,675           40,000           40,000            40,000            0 40,000            
       - ค่าใช้จ่ายงานวันปยิะมหาราช 1,000             1,000             10,000           10,000            10,000            0 10,000            
       - ค่าใช้จ่ายงานวันลอยกระทง 68,413           295,055         100,000         100,000         300,000          -200 100,000          
       - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อแหง่ชาติ 29,958           29,285           30,000           30,000            30,000            -200 10,000            
       - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสักการะเจ้าพ่อค าปวน 112,213         99,792           100,000         300,000         100,000          -146.3 40,600            
       - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 7,280             9,555             10,000           10,000            10,000            0 10,000            
       - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แหง่ชาติ 21,815           57,928           30,000           30,000            30,000            -200 10,000            
       - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมคณะกรรมการบริหาร  - -                 10,000           10,000            -                  -      -                  
         โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
       - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมคณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรมต าบล  - 1,200             10,000           50,000            5,000              0 5,000              
        - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมต าบล - - - -             10,000 -100               5,000
        - ค่าใช้จ่ายขับเคล่ือนการสร้างภมูิคุ้มกันทาง
สังคม

- - - -               5,000 0               5,000
รวมค่าใชส้อย 252,079        510,490       340,000        580,000        540,000         -129.2 235,600         

รวมหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 252,079        510,490       340,000        580,000        540,000         -129.2 235,600         
รวมงบด าเนินการ 252,079        510,490       340,000        580,000        540,000         -129.2 235,600         

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
   เงินอุดหนุน
     เงินอุดหนนุส่วนราชการ
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ป ี255๕ ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ยอดตา่ง
 %

ป ี2560

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

       - อุดหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้ 20,000           -                 20,000           20,000            20,000            -      
โครงการจัดงานวันดอกค าใต้งาม
       - อุดหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้  -  - 8,000             8,000              8,000              -      
โครงการจัดงานบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง
       - อุดหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้ 10,000           -                 15,000           15,000            15,000            -      
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีต่าง ๆ
     เงินอุดหนนุเอกชน
       - อุดหนนุมูลนธิิพ่อขุนง าเมืองจังหวัดพะเยา 5,000             -                 5,000             5,000              -                  -      -                  
โครงการจัดงานบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง

รวมเงินอุดหนุน 35,000          -               48,000          48,000          43,000           -      -                 
รวมหมวดเงินอุดหนุน 35,000          -               48,000          48,000          43,000           -      -                 

รวมงบเงินอุดหนุน 35,000          -               48,000          48,000          43,000           -      -                 
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 287,079        510,490       388,000        628,000        583,000         -147.5 235,600         

รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 512,274        510,490       588,000        1,165,000     941,000         -180.4 335,600         
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
หมวดเงินเดอืนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว
งบบคุลากร
   เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
     เงินเดือนพนกังาน 190,080         180,720          - -
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 %

ป ี2560

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

รวมงบบคุลากร 190,080         180,720          - -
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
   ค่าใชส้อย
     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม้เข้า
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
       - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนบัสนนุศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 20,000           20,000           10,000            20,000            0 20,000            
เกษตรต าบลหนองหล่ม

รวมค่าใชส้อย 20,000          -               20,000          10,000          20,000           0 20,000           
   ค่าวัสดุ
     วัสดุการเกษตร  -  - 20,000           50,000            10,000            0 10,000            

รวมค่าวัสดุ -                -               20,000          50,000          10,000           0 10,000           
รวมหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ -                -               40,000          60,000          30,000           0 30,000           

รวมงบด าเนินการ 20,000          -               40,000          60,000          30,000           0 30,000           
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
   เงินอุดหนุน
     อุดหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้ 10,000           15,000           15,000           15,000            7,000              - -
โครงการจัดงานล้ินจี่ของดีเมืองพะเยา

รวมเงินอุดหนุน 10,000          15,000         15,000          15,000          7,000             - -
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 %

ป ี2560

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000          15,000         15,000          15,000          7,000             - -
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 30,000          15,000         55,000          265,080        217,720         -625.7 30,000           

งานอนุรักษ์แหล่งน  าและปา่ไม้
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
   ค่าใชส้อย
     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม้เข้า
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
       - โครงการส่งเสริมการอนรัุกษ์ทรัพยากร 65,159           59,675           80,000           30,000            40,000            0 40,000            
         ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       - โครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซม 81,000           22,610           24,000           30,000            30,000            0 30,000            
         ฝายต้นน้ าล าธาร
       - ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันควบคุมไฟปา่และ  - 29,990           40,000           20,000            10,000            0 10,000            
         หมอกควัน

รวมค่าใชส้อย 146,159        112,275       144,000        80,000          80,000           0 80,000           
รวมหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 146,159        112,275       144,000        80,000          80,000           0 80,000           

รวมงบด าเนินการ 146,159        112,275       144,000        80,000          80,000           0 80,000           
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน  าและปา่ไม้ 146,159        112,275       144,000        80,000          80,000           0 80,000           

รวมแผนงานการเกษตร 176,159        127,275       199,000        345,080        297,720         -170.7 110,000         
แผนงานงบกลาง
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ป ี255๕ ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ยอดตา่ง
 %

ป ี2560

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

งานงบกลาง
   งบกลาง
    ค่าช าระหนีเ้งินต้น  -  - 280,500         -                  -                  -      -                  
     ค่าช าระดอกเบีย้  -  - 144,500         -                  -                  -      -                  
     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 92,450           216,500         180,000         120,000         120,000          20 150,000          
     เบีย้ยังชีพคนชรา - - 9,062,400       
     เบีย้ยังชีพคนพิการ - - 4,521,600       
     เบีย้ยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 237,500         -                 240,000         240,000         240,000          20 300,000          
     เงินส ารองจ่าย 55,934           142,113         378,412         261,750         319,140          23.37 416,450          
     รายจ่ายตามข้อผูกพัน
       - เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 109,160         109,160         105,380         116,000         120,000          0 120,000          
       - ทุนการศึกษา 31,210           171,150         90,000           -                  -                  -      45,000            
       - ค่าตอบแทนเงินรางวัลน าจับแก่เจ้าพนกังาน  -  - 1,000             1,000              1,000              0 1,000              
         ตาม พ.ร.บ.
       - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองหล่ม 200,000         200,000         300,000         100,000         100,000          0 100,000          
       - ค่าบ ารุงสันนบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย  - 19,207           20,458           27,299            23,920            -3.29 26,430            
       - เงินช่วยพิเศษ 30,000           30,000             -  -  -
       - เงินช่วยพิเศษ
     เงินสมทบกองทุนบ าเนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 250,200         316,800         300,160         340,160         310,000          3.13 320,000          

รวมงบกลาง 976,454        1,174,930     2,070,410     1,236,209     1,234,060      91.81 15,062,880    
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   รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา                                   
…………………………… 

 

ประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,000,000.-บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง                         
หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน  แยกเปน็ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   รวม  9,815,140 .-บาท 
งานบริหารทั่วไป (00111)    รวม  ๙,529,940.-บาท  
 

งบบุคลากร (520000)         รวม ๖,370,240.-บาท  
    หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว รวม ๖,370,240.-บาท      

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)   รวม  2,๖๒๔,๖๔๐ .-บาท  
๑.  เงินเดือนนายก/รองนายก (๒๑๐๑๐๐)   จ านวน  ๖๙๕,๕๒๐.-บาท  

               เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก ่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี                    
ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนด  โดยค านวณ ตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน   ดังนี้  
(๑)  นายกเทศมนตรี  เดือนละ  ๒๗,๖๐๐.- บาท  จ านวน  ๑๒  เดือน  เป็นเงิน  ๓๓๑,๒๐๐.-บาท 
(๒) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ  ๑๕,๑๘๐.-  บาท  ๑๒ เดือน จ านวน ๒ คน  เป็นเงิน ๓๖๔,๓๒๐.- บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

๒. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  (๒๑๐๒๐๐) จ านวน  ๑๒๐,๐๐๐.-บาท   
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี                             
ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้   ๑๒ เดือน   ดังนี้ 
(๑)  นายกเทศมนตรี เดือนละ  ๔,๐๐๐.-บาท จ านวน ๑๒  เดือน เป็นเงิน  ๔๘,๐๐๐.- บาท 
(๒) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ  ๓,๐๐๐.- บาท ๑๒ เดือน   จ านวน  ๒  คน เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐.-บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

๓. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (๒๑๐๓๐๐)    จ านวน  ๑๒๐,๐๐๐.-บาท  
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี               
ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนด  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน   ดังนี้ 
(๑)  นายกเทศมนตรี เดือนละ  ๔,๐๐๐.-บาท จ านวน  ๑๒  เดือน เป็นเงิน  ๔๘,๐๐๐.- บาท 
(๒) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ  ๓,๐๐๐.- บาท  ๑๒ เดือน จ านวน  ๒  คน เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐.-บาท             
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

๔. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (๒๑๐๔๐๐) จ านวน ๑๙๘,๗๒๐.-บาท    
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี            
ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนดโดยค านวณตั้งจ่ายไว้   ๑๒ เดือน ดังนี้ 
(๑)  เลขานุการนายกเทศมนตรี  เดือนละ ๙,๖๖๐ บาท  จ านวน ๑๒ เดือน  เป็นเงิน  ๑๑๕,๙๒๐.-บาท  
(๒)  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เดือนละ ๖,๙๐๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน      เป็นเงิน ๘๒,๘๐๐.-บาท                   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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๕. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  (๒๑๐๖๐๐)  จ านวน ๑,๔๙๐,๔๐๐.-บาท  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน ดังนี้ 
(๑)  ประธานสภาเทศบาล   เดือนละ  ๑๕,๑๘๐.- บาท จ านวน ๑๒ เดือน  เป็นเงิน  ๑๘๒,๑๖๐.-บาท 
(๒)  รองประธานสภาเทศบาล  เดือนละ ๑๒,๔๒๐.-บาท จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๔๙,๐๔๐.-บาท 
(๓)  สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ ๙,๖๖๐.-บาทจ านวน ๑๐ คนจ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน๑,๑๕๙,๒๐๐.-บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (๕๒๒๐๐๐)        รวม  ๓,745,600.-บาท 

๑.  เงินเดือนพนักงาน  (๒๒๐๑๐๐)      จ านวน ๒,828,640.-บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน ๑1 อัตรา                 
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองคลัง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ             
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดช้ านาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายไดป้ฏิบัติงาน  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด,กองคลัง) 
 

๒. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  (๒๒๐๒๐๐)       จ านวน  ๗,0๐๐.-บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่พนักงานเทศบาล  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด,กองคลัง)       
 

๓.  เงินประจ าต าแหน่ง  (๒๒๐๓๐๐)                                    จ านวน   132,๐๐๐.-บาท  
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วย
เงินเดือนเงินประจ าต าแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับ
อยู่  อัตราเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท จ านวน  ๑  ต าแหน่ง และอัตราเดือนละ  ๓,๕๐๐ บาท จ านวน  ๒  ต าแหน่ง                 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน   
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด,กองคลัง)   
 

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐)     จ านวน  657,96๐.-บาท  
      เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 5 อัตรา                     
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ส านักปลัด,กองคลัง)   
 

5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (๒๒๐๗๐๐)     จ านวน  120,000.-บาท  
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  5 อัตรา                   
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด,กองคลัง)  
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งบด าเนนิการ (530000)     รวม ๒,193,700.-บาท  
    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ  รวม 1,523,700.-บาท      

ค่าตอบแทน (531000)    รวม 156,700.-บาท  
๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓๑๐๑๐๐)                              

รวม   40,๐๐๐.-บาท  
 

๑.๑ ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือการจ้าง, กรรมการตรวจการจ้าง                  
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง       จ านวน 3๐,๐๐๐.-บาท     

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

                  ๑.๒ เงินตอบแทนรางวัลการสอบและการตรวจการประเมินบุคลากรตามท่ีระเบียบ
กฎหมายและหนังสือสั่งการก าหนด       จ านวน ๑๐,๐๐๐.-บาท  
                        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรางวัลการสอบและการตรวจการประเมินบุคลากรตามที่
ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  
 

๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) จ านวน   20,000.-บาท   
             เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้มีสิทธิเบิกได้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  

๓. ค่าเช่าบ้าน   (๓๑๐๔๐๐)     จ านวน  69,6๐๐.-บาท  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
(ส านักปลัด,กองคลัง)                         

 

๔. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (๓๑๐๕๐๐)    จ านวน  27,10๐.-บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม 

ระเบียบ ฯ ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด,กองคลัง)    
 

 

     ค่าใช้สอย  (532000)    รวม  ๑,132,00๐.- บาท 
๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (๓๒๐๑๐๐)      รวม  860,00๐.-บาท    
 

๑.๑  ค่ารับวารสาร         จ านวน ๙๐,๐๐๐.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสารและอ่ืน ๆ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

 

๑.๒  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน     จ านวน  ๑00,00๐.-บาท  
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหนังสือสั่งการต่างๆ  

ของสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป (ส านักปลัด,กองคลัง)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

  ๑.๓  ค่าจ้างเหมาบริการ     จ านวน  600,๐๐0.-  บาท  
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ 

ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และค่าจ้างเหมาก าจัด
ขยะอันตรายในชุมชน ฯลฯ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง(ส านักปลัด,กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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  ๑.๔  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร    จ านวน ๓๐,๐๐๐.-บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ เครื่อง เพ่ือใช้ในเทศบาลต าบล                   

หนองหล่ม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
๑.๕  ค่าเบี้ยประกันภัย        จ านวน ๑๐,๐๐๐.-บาท   

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย รถยนต์  รถจักรยานยนต์  และรถอ่ืน ๆ  ของส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

๑.๖  ค่าโฆษณาและเผยแพร่        จ านวน  30,๐๐๐.-บาท  
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าเอกสารเผยแพร่          

ท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 ๒. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐)        รวม  22,๐๐๐.-บาท   
   ๒.๑  ค่ารับรอง       จ านวน  1๒,๐๐๐.- บาท    
              เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองทั้ง
ค่าบริการ ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน   
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือ ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

๒.2  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ  
        จ านวน  1๐,๐๐๐.- บาท    

              เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ในการการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และค่าบริการอ่ืนๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

๓. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐) 
              รวม 150,๐๐๐.-บาท 
 

๓.๑  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  จัดนิทรรศการ  การประกวด  การฝึกอบรม และสัมมนา 
  การแข่งขัน ต่าง ๆ       จ านวน  ๑๐,๐๐๐.-บาท  

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  จัดนิทรรศการ  การประกวด  การฝึกอบรม และ
สัมมนาต่าง ๆ  การแข่งขัน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

    ๓.๒  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                                     
         จ านวน  ๑00,๐๐๐.- บาท   
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ของผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป  และ สมาชิกสภาเทศบาล    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด  กองคลัง) 
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๓.๓  ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  จ านวน  ๕,๐๐๐.-บาท                                                        
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลาในพิธีต่าง ๆ และ 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
        

     ๓.4  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  จ านวน  ๑๐,๐๐๐.- บาท  
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่  จัดหาตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์  

ร้องเรียนประจ าหมู่บ้าน  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  เช่น  แผ่นพับ  ใบปลิว  โปสเตอร์  และจัดท าป้ายปิด
ประกาศข้อมูลข่าวสารประจ าหมู่บ้าน  และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 50  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

     ๓.5  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและการจัดประชุม 
ประชาคมแผนชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน      จ านวน 5,๐๐๐.- บาท 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและการจัดประชุม
ประชาคมแผนสามปีและแผนชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 51      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

  3.6  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ จ านวน 5,๐๐๐.- บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 39   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
                    

3.๗  ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล   จ านวน  ๑0,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ าเป็น ในการจัดงานวันเทศบาล ประจ าปี  พ.ศ. 25๖๐ 

หรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 32   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
   

3.8  ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย   จ านวน 5,๐๐๐.- บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทยและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 32  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 ๔. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (๓๒๐๔๐๐)   จ านวน  100,๐๐๐.-บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์  

เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 
 

    ค่าวัสดุ   (533000)        รวม 23๕,๐๐๐.-บาท 
๑. วัสดุส านักงาน  (๓๓๐๑๐๐)      รวม   5๕,๐๐๐.-  บาท  

๑.๑ ค่าวัสดุส านักงาน        จ านวน  4๐,๐๐๐.-บาท  
                           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา                
แฟ้ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

 

๑.๒  ค่าน้ าดื่ม       จ านวน  ๑๕,๐๐๐.-บาท    
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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๒. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐)     จ านวน  10,000.-บาท    
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน สายอากาศหรือเสาอากาศ
ส าหรับวิทยุ   ฯลฯ   และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

๓.  วัสดุงานบ้านงานครัว  (๓๓๐๓๐๐)     จ านวน  2๐,๐๐๐.-บาท   
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ                                       

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   

 ๔. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (๓๓๐๗๐๐)    จ านวน  1๐,๐๐๐.-บาท  
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์         
หัวเทียน  เบาะรถยนต์   แบตเตอรี่   ไฟเบรก  น็อตและสกรู  ฯลฯ  และรถยนต์  รถจักรยานยนต์                          
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

๕.  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (๓๓๐๘๐๐)    จ านวน 100,๐๐๐.-บาท   
                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  ถ่าน               
แก๊สหุงต้ม  ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

 

๖. วัสดุคอมพิวเตอร์  (๓๓๑๔๐๐)    จ านวน  4๐,๐๐๐.-บาท   
              เ พ่ื อจ่ าย เป็ นค่ า วั สดุ คอมพิว เตอร์ ต่ า งๆ  เช่ น  แผ่ นบันทึ กข้ อมู ล   หั ว พิม พ์หมึ ก พิม พ์                           
แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
        
ค่าสาธารณูปโภค  (534000)    รวม  6๗๐,000.- บาท 
    หมวดค่าสาธารณูปโภค     รวม  6๗๐,000.- บาท 

๑. ค่าไฟฟ้า  (๓๔๐๑๐๐)      จ านวน  ๖๐๐,๐๐๐.-บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส านักงานเทศบาล  ค่าไฟฟ้าระบบประปาและค่าไฟฟ้าสาธารณะ 

อาคารสถานที่อ่ืนๆ ที่เทศบาลรับผิดชอบและกระแสไฟฟ้าสาธารณะที่ ก.ฟ.ภ.เรียกเก็บ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
 

๒. ค่าโทรศัพท์ (๓๔๐๓๐๐)     จ านวน  3๐,๐๐๐.-บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของส านักงานเทศบาลรวมทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการต่าง ๆ            
ตั้งจา่ยจากเงินรายได้        
 

๓.  ค่าบริการไปรษณีย์ (๓๔๐๔๐๐)    จ านวน  ๑๐,๐๐๐.-บาท   
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
ในระบบ GFMIS    และอ่ืนๆ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

๔. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   (๓๔๐๕๐๐)   จ านวน  ๓๐,๐๐๐.-บาท   
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรสาร  ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  และค่าสื่อสารอ่ืน ๆ  เช่น เคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณ  ค่าเช่าคู่สายวงจร
ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย,ค่าบริการอินเตอร์เน็ต, ค่าเช่าบริการศูนย์ส่งสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ต                                    
และการสื่อสารอ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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งบลงทุน      รวม  ๙๔6,000.-บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม  ๙๔6,000.-บาท 

ค่าครุภัณฑ์   (541000)    รวม  ๙๔6,000.-บาท 
๑. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  (๔๑๐๓๐๐)     รวม  ๘๙๖,0๐๐.- บาท          

๑.๑ ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)    จ านวน  ๘๙๖,๐๐๐.-บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี 

ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี ๒๕๕๘ ดังนี ้
๑. เป็นกระบะส าเร็จรูป 
๒. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู 
๓. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
๔. ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 48 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

       2. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (๔๑๑๘๐๐)  จ านวน  5๐,๐๐๐.-บาท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดเสียหาย ได้แก่ รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ฯลฯ และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

งบรายจ่ายอื่น (550000)       รวม  20,000.- บาท  
    หมวดรายจ่ายอื่น      รวม  20,000.- บาท  
 รายจ่ายอื่น (551000)      รวม  20,000.- บาท 

1  ค่าจ้างที่ปรึกษา       รวม  ๒0,๐๐๐.- บาท  
๑.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา      จ านวน  ๒0,๐๐๐.- บาท  

                           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่ต าบล 
หนองหล่ม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งานบริหารงานคลัง (00113)   รวม  285,200.-บาท  
           

งบด าเนินการ (530000)     รวม  175,300.-บาท  
    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ  รวม  175,300.-บาท 
  

ค่าใช้สอย  (532000)   รวม  65,300.-   บาท 
 

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐)    
          รวม  46,๐๐๐.-บาท  

  

1.1   ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษี       จ านวน   ๒๐,๐๐๐.-บาท   
             เ พ่ือจ่ ายเป็นค่ า ใช้  จ่ าย ในการจัดท าแผนที่ภาษีและปรับปรุ งระบบแผนที่ ภาษี                    

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                           
   

1.2 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้   จ านวน 1๐,๐๐๐.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่

เกี่ยวข้องในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
   

     ๑.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งงบประมาณสนับสนุนสถานที่ส าหรับเป็นศูนยร์วมข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น  
         จ านวน ๑๖,๐๐๐.- บาท                                 
            เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ระดับอ าเภอ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 50  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

 2. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (๓๒๐๔๐๐)   รวม   ๑9,3๐๐.-บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ฯลฯ และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
 
ค่าวัสดุ   (533000)      รวม  110,000.-บาท 
๑. วัสดุส านักงาน  (๓๓๐๑๐๐)      จ านวน   3๐,๐๐๐.-บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงาน ต่าง ๆ เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 

๒. วัสดุคอมพิวเตอร์  (๓๓๑๔๐๐)    จ านวน  20,๐๐๐.-บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เช่น  แผ่นบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์  หมึกพิมพ์             

แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (๓๓๐๗๐๐)    จ านวน  1๐,๐๐๐.-บาท  
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ หัวเทียน  
เ บ า ะ ร ถ ย น ต์   แ บ ต เ ต อ รี่   ไ ฟ เ บ ร ก  น็ อ ต แ ล ะส ก รู  ฯ ล ฯ  แ ล ะ ร ถ ย น ต์   ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์                          
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

4.  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (๓๓๐๘๐๐)    จ านวน 50,๐๐๐.-บาท   
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  ถ่าน               
แก๊สหุงต้ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้            
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งบลงทุน      รวม  109,๙00.-บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม  109,๙00.-บาท 

ค่าครุภัณฑ์   (541000)    รวม  109,๙00.-บาท 
๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๔๑๑๖๐๐)   รวม ๗,๙๐๐.- บาท                     
    ๑.๑ เครื่องพิมพ์  แบบฉีดหมึก    จ านวน  ๗,๙๐๐.-บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จ านวน ๑ เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐาน
งบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า                                   

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 49 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

           2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (๔๑03๐๐)  รวม  52,๐๐๐.-บาท 
     2.๑ ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์     จ านวน  52,0๐๐.-บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่า รถจักรยานยนต์  จ านวน 1 คัน ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2558 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ า 

(1) กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี 
เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก าหนดไว้ 
(2) ราคาที่ก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 49 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

3. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (๔๑๑๘๐๐)  จ านวน  5๐,๐๐๐.-บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดเสียหาย ได้แก่ รถยนต์ส่วนกลาง 
รถจักรยานยนต์  ฯลฯ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  รวม  1,024,20๐.-บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) รวม 770,200.-บาท 
งบบุคลากร       รวม  298,200-บาท 
    หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว  รวม  298,200-บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (๕๒๒๐๐๐)      รวม  298,200.-บาท 

๑.  เงินเดือนพนักงาน  (๒๒๐๑๐๐)      จ านวน 178,200.-บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาลของงานป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือนและระงับอัคคีภัย จ านวน  ๑  อัตรา   ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันปฏิบัติงาน  ก าหนดโดยค านวณ                 
ตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

๒.  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐)       จ านวน 1๐๘,๐0๐.-บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  ๑  อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน                                 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

3. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (๒๒๐๗๐๐)     จ านวน  12,000.-บาท  
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  ๑ อัตรา                   
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
 
งบด าเนินการ (530000)      รวม 427,000.-บาท  
    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ   รวม 427,000.-บาท 
     ค่าใช้สอย  (532000)         รวม 412,00๐.- บาท 
 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)   รวม  412,00๐ .- บาท 
   ๑.1  ค่าจ้างเหมาบริการ     จ านวน 402,000.- บาท  

                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ 
ดัดแปลงต่อ เติ มครุ ภัณฑ์หรื อสิ่ งก่ อสร้ า ง อย่ า ง ใดและอยู่ ในความรับผิ ดชอบของผู้ รั บจ้ า งฯลฯ                                
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

   ๑.๒  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน     จ านวน  10,๐๐๐.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหนังสือสั่งการต่างๆ   

ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 

    ค่าวัสดุ   (533000)      รวม  15,000.- บาท 
๑. วัสดุส านักงาน  (๓๓๐๑๐๐)            จ านวน  5,๐๐๐.-  บาท  

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา                
แฟ้ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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2. วัสดุเครื่องแต่งกาย (๓๓๑๒๐๐)    จ านวน  5,๐๐๐.-บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายส าหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เสื้อ

สะท้อนแสง  กางเกง  รองเท้า  หมวก เข็มขัด  ผ้าผูกข้อ  และวัสดุเครื่องแต่งกาย อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

3. วัสดุคอมพิวเตอร์  (๓๓๑๔๐๐)    จ านวน  5,๐๐๐.-บาท   
     เ พ่ื อจ่ าย เป็ นค่ า วั สดุคอมพิว เตอร์ต่ า งๆ  เช่น  แผ่ นบันทึ กข้ อมูล   หั ว พิมพ์หมึ ก พิม พ์                           

แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
งบลงทุน      รวม  45,000.-บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม  45,000.-บาท 

ค่าครุภัณฑ์   (541000)    รวม  45,000.-บาท 
๑. ครุภัณฑ์อ่ืนๆ (๔๑๑7๐๐)   รวม 45,0๐๐.- บาท                     
    ๑.๑ ค่าครุภัณฑ์จราจรสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง  

          จ านวน  45,0๐๐.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟจราจรกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จ านวน 3 

ชุดๆ ละ 15,000 บาท จุดตดิตั้ง จุดที่ 1 บริเวณถนนหน้าบ้านนางแสงแทน เลี้ยวสกุล 81 หมู่ที่ 1 จุดที่ 2 
บริเวณถนนหน้าบ้านนายวรชาติ พินิจ 84 หมู่ที่ 2 จุดที่ 3 บริเวณถนนหน้าบ้านนางขวัญศิริ แซ่เติ๋น 227 หมู่
ที่ 5 ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี ๒๕๕8  แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ในการท างานและเพ่ือรองรับการด าเนินการต่างๆ ของเทศบาล ซึ่งจัดหาได้ ตามราคาท้องตลาดจะ
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ความเหมาะสม และการประหยัดงบประมาณ โดยมีรายมีรายละเอียด
ดังนี้ 
         ชุดโคมไฟจราจรกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง 
 -แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 5 วัตต์ จ านวน 3 แผง 
 -แบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12 V 9AH จ านวน 3 ลูก 
 -โคมไฟกระพริบ ขนาด 300 มม. 156 LEDs สีเหลือง 3 โคม 
 พร้อมเสาเหล็กขนาด 2 นิ้ว สูง 2.5 เมตร จ านวน 3 ต้น 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 49 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รวม  254,๐๐๐.-บาท 
งบด าเนินการ (530000)      รวม  204,000.-บาท  
    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ   รวม  204,000.-บาท 
 ค่าใช้สอย  (532000)         รวม  184,000.- บาท 

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐)    
         รวม 18๔,๐๐๐.-บาท 

1.1  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                                                 
                                                                                  จ านวน 100,๐๐๐.-บาท                                   

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 46  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      1.๒  ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์                                        
จ านวน  ๒๔,๐๐๐.-  บาท   

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น 
เทศกาล ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม น ้า  น ้าแข็ง วัสดุ
อุปกรณ์อ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ ส าหรับชุดปฏิบัติการประจ าจุดตรวจ ด่านตรวจร่วม
และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
หน้าที่ 46    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 

                     1.3  ค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  5๐,๐๐๐.-บาท    
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งมิอาจคาดหมายได้ล่วงหน้า

โดย   จ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ สิ่งของเครื่องใช้อุปโภค  บริโภค  ในการช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ  หรือภัย อื่น ๆ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
หน้าที่ 47   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

    1.4  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย จ านวน 1๐,๐๐๐.-บาท 
                           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น  เช่นอุทกภัย 
อัคคีภัย วาตภัย อุบัติภัยการจราจร  อุบัติภัยทางการท างาน  อุบัติภัยในสาธารณสถาน และสาธารณภัยอ่ืน ๆ  
ทีเ่กี่ยวข้อง และการให้ความรู้แก่นักเรียนและประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
หน้าที่ 47 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
        คา่วัสด ุ  (533000)      รวม  20,000.- บาท 
  

๑. วัสดุเครื่องดับเพลิง (๓๓๑๖๐๐ )    จ านวน  ๒๐,๐๐๐.-บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น  สายส่งน้ าดับเพลิง   ข้อต่อข้อแยกต่าง ๆ  หัวฉีด อุปกรณ์
ดับเพลิงต่าง ๆ  สายสูบน้ าดับเพลิง สายส่งดับเพลิง เครือ่งดับเพลิงเคมี ข้อต่อส่งน้ าดับเพลิง ข้อต่อดูดน้ า หัวฉีด
หรืออ่ืนๆ ที่เป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง การเติมน้ ายาเคมี ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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งบลงทุน      รวม  5๐,000.-บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม 5๐,000.-บาท  
    ค่าครุภัณฑ ์(541000)    รวม   5๐,000.-บาท 
 1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (๔๑๑๘๐๐)  จ านวน  5๐,๐๐๐.-บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ รถยนต์
ส่วนกลาง ฯลฯ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  



-78- 
 

แผนงานการศึกษา (00210)     รวม  6,821,230.-บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)   รวม  6,821,230.-บาท  
งบบุคลากร (520000)     รวม  3,333,280.-บาท 
หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว  รวม  3,333,280.-บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (๕๒๒๐๐๐)      รวม  3,333,280.-บาท 

๑.  เงินเดือนพนักงาน  (๒๒๐๑๐๐)      จ านวน 329,760.-บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาลของงานการศึกษา 
จ านวน  ๑  อัตรา   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน                                
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

๒.  เงินเดือนพนักงาน  (๒๒๐๑๐๐)      จ านวน ๑,7๒๕,๙60.-บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีให้แก่ พนักงานครู ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน ๗ อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

 ๓. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐)     จ านวน 308,76๐.-บาท  
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของงาน
การศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา และต าแหน่งผู้ดูแลเด็กเล็ก 1 อัตรา โดยค านวณตั้ง
จ่ายไว้  ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

4. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (๒๒๐๗๐๐)     จ านวน  12,000.-บาท  
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  ๑ อัตรา                   
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
 

5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐)     จ านวน  694,62๐.-บาท  
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน ๖  อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

6. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (๒๒๐๗๐๐)     จ านวน  126,180.-บาท  
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ผู้ดูแลเด็ก จ านวน  6 อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  
๑๒  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
 

7. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐)     จ านวน  136,000.-บาท        
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของผู้ดูแลเด็กและเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของผู้ดูแลเด็ก                          

(สมทบในส่วนที่เกินจากเงินอุดหนุน)  รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๙๓.๓/ว ๑๒๒๓ ลงวันที่ ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๔   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบด าเนินการ (530000)     รวม   2,457,950.-บาท  
    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    รวม   2,457,950.-บาท 

ค่าตอบแทน (531000)    รวม 177,200.-บาท  
1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (๓๑๐๕๐๐)    จ านวน  177,20๐.-บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครผูู้ดูแลเด็ก และครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

ค่าใช้สอย (532000)     รวม  1,418,600.-บาท 
๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (๓๒๐๑๐๐)      รวม   88,000.-บาท 

  ๑.1  ค่าจ้างเหมาบริการ     จ านวน 78,000.- บาท  
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ 

ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ และอ่ืนๆ                      
ที่เก่ียวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

๑.๒  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน     จ านวน  ๑0,๐๐๐.-บาท  
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหนังสือสั่งการต่างๆ   

ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) 
               รวม  1,330,600.-บาท 
 

  2.1  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองหล่ม                                 
จ านวน  3๐,๐๐๐.-บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอ่ืน ๆ            
ที่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๔  ศูนย์   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 36 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
    

  2.2  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรม เด็ก และเยาวชน   จ านวน  3๐,๐๐๐.- บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน  เป็นการส่งเสริมเด็ก           

และเยาวชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 33 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 

  2.3  ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียนและสอนพิเศษ
ช่วงปิดภาคเรียนและเสาร์  - อาทิตย์     จ านวน    ๕๐,๐๐๐.-บาท  

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียนและสอน
พิเศษช่วงปิดภาคเรียนและเสาร์ – อาทิตย์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 36                 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
  

   2.4  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  26,๐๐๐.-บาท  
                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    อัตราคนละ 
2,๐๐๐  บาท / ปี  จ านวน  ๑๓  คน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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   2.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านใหม่เหนือ)               จ านวน 289,10๐.-บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 59 คน ๆ ละ 20  บาท  จ านวน  ๒45 วัน     
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 34  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   2.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปางงุ้น)                จ านวน 112,70๐.-บาท     

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 23 คน ๆ ละ 20  บาท  จ านวน ๒45 วัน       
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 34  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   2.7  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม)            จ านวน 235,20๐.- บาท 
                         เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  48 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน ๒45 วัน                          
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 34  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

   2.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดไชยมงคล)                  จ านวน 249,90๐.-บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  51 คน ๆ ละ 20 บาท  จ านวน ๒45  วัน       
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 34  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

 

   2.9  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน            
(รายหัว)  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ        จ านวน 100,30๐.-บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็นจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ 
จ านวน 59 คน ๆ ละ 1,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
    

   2.10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกากรบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน                    
(รายหัว)ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น             จ านวน 39,10๐.-บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็นจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ 
จ านวน 23 คน ๆ ละ 1,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   2.11  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกากรบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน                       
(รายหัว)ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม         จ านวน 81,60๐.-บาท 

            เพ่ือจ่ายเป็นจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ 
จ านวน 48 คน ๆ ละ 1,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
    

   2.12  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกากรบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน                      
(รายหัว)ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล         จ านวน 86,70๐.-บาท 

           เพ่ือจ่ายเป็นจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ 
จ านวน 51 คน ๆ ละ 1,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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    ค่าวัสดุ   (533000)     รวม   862,150.-บาท 
๑. วัสดุส านักงาน  (๓๓๐๑๐๐)      จ านวน   5,๐๐๐.- บาท  

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา                
แฟ้ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      2. ค่าอาหารเสริม (นม) (๓๓๐๔๐๐)     รวม   852,150.-บาท  
2.๑ ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ จ านวน 115,050.-บาท 

            เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน  59 คน   เฉลี่ยคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน                     
จ านวน ๒6๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 35 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

2.๒ ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น จ านวน 44,850.-บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน ๒3  คน เฉลี่ยคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน                      

จ านวน ๒6๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 35 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

  2.๓ ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม จ านวน 93,600.-บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 48 คน เฉลี่ยคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน                        

จ านวน ๒6๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 35 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
 

  2.๔ ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล จ านวน 99,450.-บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน 51 คน เฉลี่ยคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน                         

จ านวน ๒6๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 35 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   2.๕ ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านใหม่  (สังกัด สพฐ.) จ านวน 157,950.-บาท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 81 คน เฉลี่ยคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน                                      

จ านวน ๒๖๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 35  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   2.๖ ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านแม่พริก (สังกัด สพฐ.) จ านวน 74,100.-บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 38  คน เฉลี่ยคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน                                

จ านวน ๒๖๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 36 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   2.๗ ค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียนบ้านหนองหล่ม (สังกัด สพฐ.) จ านวน ๑52,100.-บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 78 คน  เฉลี่ยคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน                                   

จ านวน ๒๖๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 36 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   2.๘  ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านปางงุ้น (สังกัดสพฐ.) จ านวน ๑15,050.-บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน ๕9 คน เฉลี่ยคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน                                
จ านวน ๒๖๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 36 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
 
 

3. วัสดุคอมพิวเตอร์  (๓๓๑๔๐๐)          จ านวน  5,๐๐๐.-บาท   
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หมึกพิมพ์                          
แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบลงทุน      รวม  6,000.-บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม  6,000.-บาท 

ค่าครุภัณฑ์   (541000)    รวม  6,000.-บาท 
๑. ครุภัณฑ์ส านักงาน  (๔๑๐๑๐๐)     รวม  ๖,0๐๐.- บาท          

๑.๑ ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร       จ านวน  ๖,๐๐๐.-บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเหล็ก เพื่อจัดเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จ านวน ๑ ตู้ ตู้ละ 6,000 บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 46 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
งบเงินอุดหนุน (560000)     รวม  ๑,024,000.- บาท  
    หมวดเงินอุดหนุน     รวม  ๑,024,000.- บาท     

เงินอุดหนุน (561000)   รวม  ๑,024,000.- บาท 
       1. อุดหนุนส่วนราชการ (610200)   รวม  ๑,024,000.- บาท  
   1.๑ อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหล่ม    จ านวน  312,0๐๐.-บาท   
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๒๐๐ วัน  คน ละ 20 บาท จ านวน  78 คน     
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 36 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   1.๒  อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่พริก   จ านวน   152,๐๐๐.- บาท 
                            เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๒๐๐ วัน  คนละ 20 บาท จ านวน  38 คน  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 36 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   1.๓  อุดหนุนโรงเรียนบ้านใหม่     จ านวน  324,0๐๐.-บาท  
                            เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๒๐๐ วัน คนละ 20 บาท จ านวน  81 คน                    
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 36 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   1.๔  อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางงุ้น    จ านวน   236,๐๐๐.- บาท   
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน   จ านวน ๒๐๐ วัน คนละ 20 บาท จ านวน  59 คน    

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 36 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานสาธารณสุข (00220)     รวม  480,๓2๐.-บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)  รวม  ๓05,๓20.-บาท  
งบบุคลากร (520000)     รวม  2๔4,๓20.-บาท 
    หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว  รวม  2๔4,๓20.-บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (๕๒๒๐๐๐)      รวม  2๔4,๓20.-บาท 

๑.  เงินเดือนพนักงาน  (๒๒๐๑๐๐)      จ านวน ๒๔4,๓2๐.-บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาลของงานสาธารณสุข 
จ านวน  ๑  อัตรา ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   ก าหนดโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน                                
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 

งบด าเนินการ (530000)      รวม  61,000.-บาท  
    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ   รวม  61,000.-บาท  

ค่าตอบแทน (531000)    รวม   36,000.-บาท  
   ๑. ค่าเช่าบ้าน  (๓๑๐๔๐๐)     จ านวน   36,0๐๐.-บาท  

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ                                   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
 

ค่าใช้สอย (532000)      รวม  10,000.- บาท  
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)  รวม  10,000.- บาท  

๑.๑  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน     จ านวน 10,๐๐๐.-บาท  
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหนังสือสั่งการต่างๆ  

ของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป                                         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

ค่าวัสด ุ(533000)       รวม 15,000.- บาท  
๑. วัสดุส านักงาน  (๓๓๐๑๐๐)      รวม   5,๐๐๐.-  บาท  

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา                
แฟ้ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 

2. วัสดุคอมพิวเตอร์  (๓๓๑๔๐๐)    จ านวน  5,๐๐๐.-บาท   
เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า วั ส ดุ ค อม พิ ว เ ตอร์ ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  แผ่ น บั นทึ ก ข้ อมู ล   หั ว พิ ม พ์ หมึ ก พิ ม พ์                           

แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

๓. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (๓๓๐๙๐๐)   จ านวน  5,๐๐๐.-บาท   
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น  ถุงมือ น้ ายาต่าง ๆ  เวชภัณฑ์  

เคมีภัณฑ์  ถังเก็บเชื้อเพลิง  น้ ายาเคมีดับเพลิง  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223) รวม  175,๐00.- บาท  
งบด าเนินการ (๕๓๐๐๐๐)     รวม  175,๐00.- บาท 
     หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ   รวม  175,๐00.- บาท 

ค่าใช้สอย (532000)      รวม  175,๐00.- บาท  
       ๑. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)  
         รวม  175,000.-บาท 
 

 1.๑  ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมโรค  ระงับโรคติดต่อและโรคระบาดอื่น ๆ   
           จ านวน 5๐,๐๐๐.-บาท  

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาเคมีส าหรับพ่นท าลายยุงลาย  จัดซื้อทรายอะเบท   
ค่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า  สารเคมีก าจัดโรคไข้หวัดนก  และโรคระบาดอ่ืน ๆ  รวมถึงค่าจ้างเหมาเพ่ือก าจัด
โรค ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 38   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

1.2  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.) 
จ านวน  5,๐๐๐.-บาท                  

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                      
ที่เก่ียวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 38  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

1.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม 
 จ านวน 5,๐๐๐.-บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและเรียกร้องสิทธิ
อันชอบธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 29  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

  1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะในชุมชน  จ านวน 5,๐๐๐.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการจัดการขยะในชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 44 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

  1.5 โครงการตรวจสอบติดตามคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องมือทาง
การแพทย์และวัตถุอันตรายในสถานที่จ าหน่ายตามท่ีระบุในพระราชบัญญัติแต่ละประเภท 

จ านวน 5,๐๐๐.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการตรวจสอบติดตามคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์

อาหาร ยา เครื่องมือทางการแพทย์และวัตถุอันตรายในสถานที่จ าหน่ายตามทีระบุในพระราชบัญญัติแต่ละ
ประเภท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 29 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

 

  1.6  ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์  จ านวน  5,๐๐๐.-บาท  
                            เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในโครงการป้องกันและแก้ไขโรคเอดส์ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 38  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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  1.๗  ค่าใช้จ่ายโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบลหนองหล่ม   
               จ านวน  1๐๐,๐๐๐.-บาท  
                            เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบลหนองหล่ม              
เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงาน ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ค่าฝึกอบรม
เพ่ิมพูนความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 39  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)      รวม  ๕15,0๐0.-บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)  รวม  495,0๐0.-บาท 
งบบุคลากร (520000)     รวม  ๔35,0๐0.-บาท 
    หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว  รวม  ๔35,0๐0.-บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (๕๒๒๐๐๐)      รวม  ๔35,0๐0.-บาท 

๑.  เงินเดือนพนักงาน  (๒๒๐๑๐๐)      จ านวน ๒๘2,60๐.-บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาลของงานสังคมสงเคราะห์ 
จ านวน ๑ อัตรา  ต าแหน่ งนักพัฒนาชุมชนช านาญการ  โดยค านวณตั้ งจ่ ายไว้  ๑๒  เดือน                                     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐)     จ านวน  ๑28,400.-บาท  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของงานสังคมสงเคราะห์  
จ านวน 1 อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 

3. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (๒๒๐๗๐๐)     จ านวน  24,๐๐๐.-บาท  
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของงานสังคมสงเคราะห์                        
จ านวน  1 อัตรา   โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒  เดือน   ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ 
 

งบด าเนินการ (530000)      รวม   6๐,000.-บาท 
    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ   รวม   6๐,000.-บาท 

ค่าใช้สอย (532000)     รวม   50,000.- บาท  
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)  รวม    10,000.- บาท  

 

๑.1  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน     จ านวน 10,๐๐๐.-บาท  
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหนังสือสั่งการต่างๆ  

ของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 ๒. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)   
รวม ๔๐,๐๐๐.-บาท    

 

                 ๒.1  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสิทธิสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ต าบลหนองหล่ม 
         จ านวน ๔๐,๐๐๐.-บาท    

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสิทธิสตรี คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์ ต าบลหนอง
หล่มและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 37 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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 ค่าวัสดุ   (533000)       รวม  10,000.-บาท 
๑. วัสดุส านักงาน  (๓๓๐๑๐๐)      รวม   5,๐๐๐.- บาท  

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา                
แฟ้ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

2. วัสดุคอมพิวเตอร์  (๓๓๑๔๐๐)    จ านวน  5,๐๐๐.-บาท   
เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า วั ส ดุ ค อม พิ ว เ ตอร์ ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  แผ่ น บั นทึ ก ข้ อมู ล   หั ว พิ ม พ์ หมึ ก พิ ม พ์                           

แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ 
 
 

งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห ์(00232)  รวม  20,000.-บาท 
งบด าเนินการ (530000)      รวม  20,000.-บาท 
    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ   รวม  20,000.-บาท 

ค่าใช้สอย (532000)     รวม  20,000.-บาท  
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)   

รวม 2๐,๐๐๐.-บาท    
 1.๑  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผู้ด้อยโอกาสด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง     จ านวน  2๐,๐๐๐.-บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความเข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 31  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)     รวม  4,586,630.-บาท  
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  รวม  3,064,630.-บาท  
งบบุคลากร (520000)     รวม  1,678,330.-บาท  
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว  รวม  1,678,330.-บาท         

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)      รวม  1,678,330.-บาท 
๑. เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐)          จ านวน 599,88๐.-บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี  ให้แก่พนักงานเทศบาล ของกองช่าง   
จ านวน  2 อัตรา  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง นายช่างโยธาช านาญงาน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

2.  เงินประจ าต าแหน่ง  (๒๒๐๓๐๐)                                     จ านวน ๔๒,๐๐๐.-บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย 

เงินเดือนเงินประจ าต าแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง                 
ที่ได้รับอยู่ อัตราเดือนละ  ๓,๕๐๐ บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐)             จ านวน 916,450.-บาท    
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป                          

ของกองช่าง จ านวน  8   อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

4. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐)      จ านวน 120,๐๐๐.-บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  

จ านวน 8 อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบด าเนินการ (530000)     รวม 1,261,000.-บาท  
    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ  รวม 1,261,000.-บาท     
     ค่าตอบแทน (531000)      รวม  25,000 .-บาท 
 ๑.  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐)       จ านวน  ๒5,๐๐๐.-บาท  

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและ ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
  

    ค่าใช้สอย (532000)     รวม  490,000.-บาท 
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)    รวม 350,000.-บาท    

๑.๑   ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน    จ านวน  ๕๐,๐๐๐.- บาท  
                            เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุมสัมมนา 
ต่าง ๆ  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 

 ๑.2  ค่าจ้างเหมาบริการ      จ านวน  300,000.-บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ 

ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ และอ่ืนๆ                   
ที่เก่ียวข้อง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

๒. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐) 
รวม  4๐,๐๐๐.-บาท 

 ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                                         
         จ านวน  ๓๐,๐๐๐ .-บาท    
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

           

  ๒.๒  โครงการจัดท าแผนที่ต าบล,ผังชุมชน   จ านวน  1๐,๐๐๐.-บาท    
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ต าบลหนองหล่ม,ผังชุมชน และอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 26 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  

  ๓. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (๓๒๐๔๐๐)    จ านวน   1๐๐,๐๐๐.-บาท 
              เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า บ า รุ ง รั ก ษ า ห รื อ ซ่ อ ม แ ซ ม ค รุ ภั ณ ฑ์ ต่ า ง  ๆ  ที่ ช า รุ ด เ สี ย ห า ย ไ ด้ แ ก่                           
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 13,510.-บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 86,490.-บาท 
 

 

    ค่าวัสด ุ(533000)      รวม    746,000.-บาท   
๑. วัสดุส านักงาน (๓๓๐๑๐๐)      จ านวน  ๓0,๐๐๐.-บาท 

                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงาน  ต่าง ๆ เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา แฟ้ม  ฯลฯ    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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๒. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐)     จ านวน  50,๐๐๐.-บาท    
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  ฯลฯ   
และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

๓. วัสดุก่อสร้าง   (๓๓๐๖๐๐)     จ านวน  356,๐๐๐.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ   เช่น   ท่อน้ า  และวัสดุอุปกรณ์ประปา                          
ไม้ต่าง ๆ   ท่อต่าง ๆ  ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

๔. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (๓๓๐๗๐๐)   จ านวน  2๐,๐๐๐.-บาท  
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางรถ   หัวเทียน  เบาะรถ  แบตเตอรี่               
ไฟเบรก  น็อตและสกรู  หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์  กระจกมองข้างรถยนต์  น้ ามันเบรก  เพลา  ฯลฯ                  
ของรถฟาร์มแทรกเตอร์  รถกระเช้าฯ รถหน้าตักหลังขุด รถบรรทุกขยะ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

๕. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๓๓๐๘๐๐)    จ านวน  250,๐๐๐.-บาท  
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  ฯลฯ                             
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

6. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (๓๓๐๙๐๐)   จ านวน ๑0,000.-บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น  ถุงมือ น้ ายาต่าง ๆ  เวชภัณฑ์  เคมีภัณฑ์  

ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

7. วัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐)        จ านวน  3๐,๐๐๐.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่นแผ่นบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์  หมึกพิมพ์  แผ่นกรองแสง 

ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

งบลงทุน      รวม  125,300.-บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม  125,300.-บาท     

ค่าครุภัณฑ์ (541000)    รวม   125,300.-บาท 
๑. ครุภัณฑ์ส านักงาน  (๔๑๐๑๐๐)     รวม  16,8๐๐.- บาท          

๑.๑ ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร       จ านวน  ๑2,๐๐๐.-บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก เพื่อจัดเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ตู้ละ 6,000 บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 49 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

๑.2 ค่าจัดซื้อโต๊ะ ระดับ 3-6     จ านวน  ๓,๓๐๐ -บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับพนักงานเทศบาล จ านวน ๑ ตัว ตวัละ  ๓,๓๐๐ บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 49 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

๑.3 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ระดับ 3-6     จ านวน  ๑,๕๐๐ -บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานส าหรับพนักงานเทศบาล จ านวน ๑ ตัว ตวัละ 1,500 บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 49 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๔๑๑๖๐๐)   รวม  ๘,๕๐๐.- บาท 
๒.๑  เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก   จ านวน  ๘,๕๐๐.-บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ส าหรับกระดาษขนาด A๓  จ านวน ๑ เครือ่ง 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) 

หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 

8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้                                         

ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 49 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

3. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (๔๑๑๘๐๐)  จ านวน  1๐๐,๐๐๐.-บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดเสียหาย ได้แก่ รถฟาร์มแทรกเตอร์  
รถบรรทุกอเนกประสงค์ รถหน้าตักหลังขุด รถจัดเก็บขยะ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งานไฟฟ้าและถนน  (00242)     รวม  1,522,000.-บาท  
งบด าเนินการ (530000)      รวม   50,000 .-บาท  
    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ   รวม   50,000.-บาท   
    ค่าใช้สอย (532000)      รวม   50,000 .-บาท 

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)    รวม    50,000 .-บาท    
 ๑.1  ค่าจ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล จ านวน  ๕๐,๐๐๐ .-บาท 

           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล จ านวน ๕ บ่อ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง                            
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 49 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
งบลงทุน         รวม  1,472,000.-บาท  
    หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง   รวม 1,472,000.-บาท   

ค่าครุภัณฑ์   (541000)     รวม  67,000.-บาท 
1. ครุภัณฑ์การเกษตร (๔๑0๔5๐๐)        รวม    67,000.-บาท 
    1.๑ เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง   จ านวน   44,000.- บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง จ านวน 2 ตัว ละ 22,000 บาท  

ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี ๒๕๕8  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้
ในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา และสามารถส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 16 เมตร ซึ่งจัดหาได้ ตามราคา
ท้องตลาดจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ความเหมาะสม และการประหยัดงบประมาณ โดยมีราย
มีรายละเอียดดังนี้   

- ขนาด ๗.5 แรงม้า (HP)  5.5 กิโลวัตต์ (kw)  
- ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 16 เมตร  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 49 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
 

    ๑.๒ เครื่องสูบน้ า     จ านวน   23,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องสูบน้ า (Submersible Pump) จ านวน 1 ตัว ครุภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี ๒๕๕8  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการ
ท างานและเพ่ือรองรับการด าเนินการต่างๆ ของเทศบาล ซึ่งจัดหาได้ ตามราคาท้องตลาดจะค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน ความเหมาะสม และการประหยัดงบประมาณ โดยมีรายมีรายละเอียดดังนี้   

 เครื่องสูบน้ า (Submersible Pump) ขนาด 2 แรง (1.5 kw)   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 49 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)   รวม  1,405,000.-บาท 
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (420900)  จ านวน  1,305,000 .-บาท 

  

   1.1  โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมโรงจอดรถ                             
         ตั้งไว้  ๗85,0๐๐.-บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมโรงจอดรถ                   
ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร  ยาว ๒๐.๐๐ เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหล่ม                                                                   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 49  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

   

    1.2 โครงการก่อสร้างลานจอดรถพร้อมรางระบายน้ า  ตั้งไว้ 452,000.-บาท 
เ พ่ือจ่ ายเป็นค่ าก่อสร้ างลานจอดรถพ้ืนที่  789 ตา รางเมตร หนา 0.12 เมตร                         

พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.03 เมตร ยาว 26 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลหนองหล่ม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 49  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

     1.3 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถด้านหน้าส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม   
ตั้งไว้ 36,800.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงจอดรถด้านหน้าส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม                               
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหล่ม   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 49 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

     1.4 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลังส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
ตั้งไว้ 31,200.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลังส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม                               
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหล่ม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 49 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
          2. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (๔๒๑๐๐๐) จ านวน  100,00๐.-บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ที่ช ารุดเสียหาย   เช่น ถนนภายในหมู่บ้าน  
ถนนเพ่ือการเกษตร   อาคาร    รางระบายน้ า  เหมือง  ฝาย  ระบบประปา ฯลฯ  และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง             
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)     รวม  249,000.-บาท 
งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน (002๕๒)  รวม  249,000.-บาท  
งบด าเนินการ (530000)       รวม  249,000.-บาท  
    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    รวม  249,000.-บาท 

ค่าใช้สอย (532000)       รวม   249,๐๐๐.-บาท 
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)  

            1.1   ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง           จ านวน 3๐,๐๐๐.-บาท    
                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาลและ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ส.ว., ส.ส.,และ ส.จ.   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
หน้าที่ 50  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

       

 1.2   ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพราษฎร           จ านวน  5๐,๐๐๐.-บาท  
                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าการส่งเสริมอาชีพราษฎรโดยจ่ายเป็นค่าอบรมฝึกอาชีพ  จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์  สนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือกลุ่มอาชีพและราษฎร  เช่น เมล็ดพันธุ์พืช  กล้าพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์  
เครื่องมือเครื่องใช้  รวมทั้งอาหารสัตว์  ปุ๋ย  สารเคมีก าจัดโรคระบาด  พืชและสัตว์  และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 28-30 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   

              1.3  ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ครอบครัว  
              จ านวน  ๒๐,๐๐๐.- บาท             
                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 46 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 1.4   ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน        จ านวน 4๐,๐๐๐.- บาท  
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและแก้ไขปัญหาความยากจนตาม

นโยบายของรัฐบาล  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์   ค่าจ้างแรงงาน  ค่าจ้างเหมาบริการ  พันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์  
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 39                                               
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

1.5  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกลุ่มสตรีต าบลหนองหล่ม          จ านวน  ๓๐,๐๐๐.-บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสตรี เพ่ือพัฒนากิจการของกลุ่มสตรีต าบลหนองหล่ม 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 33  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                               
  

  ๑.6  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ         จ านวน  ๒๐,๐๐๐.-บาท 
                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 32 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   

 1.7  ค่าใช้จ่ายการสร้างความสมานฉันท์  การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและ                              
สร้างความเข้มแข็ง               จ านวน  5,๐๐๐.-บาท   

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการสร้างความสมานฉันท์  การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและ
สร้างความเข้มแข็ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 45  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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      1.8  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
               จ านวน  5,๐๐๐.- บาท             
                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 31  ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

 

   1.9  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
              จ านวน  1๐,๐๐๐.-บาท             
                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                               
และการเดินรณรงค์ป้องกันวันยาเสพติดประจ าปี 2560  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 45  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

  1.10 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมบ าบัดฟื้นฟูและส่งเสริม
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด         จ านวน  39,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริม
บ าบัดฟื้นฟูและส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 45 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) รวม  335,600.-บาท  
 

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)          รวม  10๐,000.-บาท  
งบด าเนินการ (530000)     รวม  100,000.-บาท  
    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    รวม  10๐,000.-บาท 

ค่าใช้สอย (532000)           รวม 100,000.-บาท 
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)     
                                   รวม 100,000.- บาท  

  1.1 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน   
           จ านวน  10๐,๐๐๐.-บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน  ประชาชน  หรือกีฬา

ระหว่างส่วนราชการหรือกีฬาภายในเทศบาลหรือส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ต่าง ๆหรือ กีฬาท้องถิ่น
สัม พันธ์   และอ่ืนๆ  ที่ เกี่ ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ .25 60-2562)  หน้ าที่  33                                       
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)    รวม  235,600.-บาท  
งบด าเนินการ (530000)      รวม  235,600.-บาท  
    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    รวม  235,600.-บาท 

     ค่าใช้สอย (532000)      รวม 235,600.-บาท 
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320๒00)      รวม 235,600.-บาท 
 

 1.1  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ      จ านวน 4๐,๐๐๐.-บาท   
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

งานพิธีทางศาสนา  งานพระราชพิธี   รัฐพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ   ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี                                        
(พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 32  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

 

1.2 ค่าใช้จ่ายงานวันปิยะมหาราช          จ านวน  ๑๐,๐๐๐.-บาท  
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยะมหาราช ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี                           

(พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 32  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 1.3  ค่าใช้จ่ายงานวันลอยกระทง         จ านวน  10๐,๐๐๐.-บาท  
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง                                                                                        

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 32  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

 1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ        จ านวน 1๐,๐๐๐.-บาท   
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ                                                                      

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 32  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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 1.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสักการะเจ้าพ่อค าปวน   จ านวน  4๐,6๐๐.-บาท  

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสักการะเจ้าพ่อค าปวน                                             
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 32 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

 

 1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา    จ านวน  ๑๐,๐๐๐.-บาท   
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา                                                                            

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 32 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 1.7  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   จ านวน 1๐,๐๐๐.-บาท   
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ                                                                  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 32  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 

 1.8  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมต าบลหนองหล่ม  
                                      จ านวน 5,๐๐๐.-บาท      
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน                                               

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 32 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                  
 

 1.9   ค่าใช้จ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมต าบล  
                    จ านวน 5,๐๐๐.-บาท   

                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวัฒนธรรมต าบลหนองหล่ม                                              
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 32 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

                        

   1.10   ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ในมิติวัฒนธรรม  
                    จ านวน 5,๐๐๐.-บาท   

                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ในมิติวัฒนธรรม 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 32 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-98- 
 

แผนงานการเกษตร (00320)    รวม  ๑๑๐,๐๐0.-บาท 
 

งานส่งเสริมการเกษตร (00321)    รวม  ๓๐,๐๐0.-บาท  
งบด าเนินการ (530000)     รวม  30,000.-บาท  
    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   รวม  30,000.-บาท    

ค่าใช้สอย (532000)    รวม  20,000.-บาท 
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)   

รวม  20,000.-บาท    
 1.1  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลต าบลหนองหล่ม    
         จ านวน  2๐,๐๐๐.-บาท    

           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและ
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อเพ่ิมผลผลิตในนาข้าว ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
หน้าที่ 29  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

    ค่าวัสด ุ (533000)       รวม  10,000.-บาท   
1.  วัสดุการเกษตร(331000)       จ านวน 10,000.-บาท  

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆเช่นกล้าไม้  พันธุ์พืช  สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น  า วัสดุเพาะช า   ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  (00322)   รวม  80,000.-บาท  
งบด าเนินการ (530000)     รวม  80,000.-บาท  
    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   รวม  80,000.-บาท     

ค่าใช้สอย (532000)     รวม 80,000.- บาท 
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)   

รวม  80,000.-บาท  
 

 1.1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        จ านวน  40,๐๐๐.-บาท  
                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  สงวน  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  ด้าน  ดิน  น  า  ป่า  และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ “รักน  า รักป่า รักษา
แผ่นดิน อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื นที่สีเขียว ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 41  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

 1.2  โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าและซ่อมแซมฝายต้นน้ าล าธาร    
        จ านวน 30,๐๐๐.-บาท               

                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายชะลอน  าและซ่อมแซมฝายต้นน  า             
ล าธาร ตามแนวพระราชด าริ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 41   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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 1.3  ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน   จ านวน 1๐,๐๐๐.-บาท 
                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ปรากฏใน 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 44 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานงบกลาง  (00410)      รวม  ๑5,062,880.-บาท 
งานงบกลาง  (00411)     รวม  ๑5,062,880.-บาท  
    งบกลาง  (510000)      รวม  ๑5,062,880.-บาท 
 

๑.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (๑๑๐๓๐๐)       จ านวน  150,00๐.-บาท  
     เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓                                 
ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้างพนักงานจ้าง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 100,000 บาท  และเงินอุดหนุน
ทั่วไป จ านวน 50,00๐ บาท 

 
 
 

 ๒. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ (๑๑๐๗๐๐)    จ านวน 9,๐62,4๐๐.-บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในต าบลหนองหล่มเป็นรายเดือน

แบบขั้นบันใด จ านวน ๑,๑๖๓ คน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 37  
ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

 
 

3. เบี้ยยังชีพคนพิการ (๑๑๐๘๐๐)    จ านวน ๔,๕๒๑,๖๐๐.-บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการในต าบลหนองหล่มเป็นรายเดือน 

จ านวน ๔๗๑ คนๆ ละ ๘๐๐ บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 37  
ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

  
 

4.  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  (๑๑๐๙๐๐)          จ านวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท   
       เพ่ือจ่ายเป็นสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ จ านวน  ๕๐  คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท  ต่อเดือน 

จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 37 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                

              
 5.  เงินส ารองจ่าย   (๑๑๑๐๐๐)          จ านวน   416,45๐.-บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในกรณีจ าเป็น  หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือมีเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่มิอาจคาดหมายได้ ล่วงหน้า ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี                             
(พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 47  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 
 6.  รายจ่ายตามข้อผูกพัน   (๑๑๑๑๐๐)   รวม   292,๔๓0.-บาท 
 

     6.๑ เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่   
จ านวน  ๑20,๐๐๐.- บาท   

เพ่ือจ่ายสมทบระบบหลักประกันสุขภาพฯ ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ                                    
รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สปสช. ๓๑/ว๐๑๐๔  ลงวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๔   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

6.๒ ค่าตอบแทนเงินรางวัลน าจับแก่เจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ  จราจร  พ.ศ.๒๕๒๒   
                     จ านวน   ๑,๐๐๐.- บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลน าจับแก่เจ้าพนักงาน พ.ร.บ.จราจร พ.ศ.2522   

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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 6.๓  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองหล่ม จ านวน 1๐๐,๐๐๐.-บาท 

   เพ่ีอจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองหล่ม รายละเอียดตามหนังสือด่วน 
ที่สุด ที่ มท. ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน้าที่ 38 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
 

      6.๔  ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จ านวน  ๒๖,๔๓0.-บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   ตั้งจ่ายอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วน
หกของงบประมาณรายรับจริงประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมทุกฉบับของปีที่ผ่านมา                                   
( ไม่รวมเงินก ู้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท )                                                                         
เทศบาลมีรายรับจริง ปี 255๘ =1๕,๘๒๖,1๒9.๘๙   
(แสดงรายการค านวณ 1๕,๘๒๖,1๒9.๘๙  X 0.00167  = ๒๖,๔๓๐ บาท) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  
 

 6.5  ค่าทุนการศึกษา     จ านวน 45,๐๐๐.-บาท 
   เพ่ีอจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาส าหรับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กตามโครงการความร่วมมือทาง 

วิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จ านวน 1 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

7. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(๑๒๐๑๐๐) จ านวน 3๒0,00๐.-บาท    
    เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   (กบท.)  ในอัตราร้อยละสอง

ของประมาณการรายรับทั่วไป ประจ าปี ๒๕๖๐    (ไม่รวมรายได้จากเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงิน
อุดหนุนทุกประเภท)   
                 ประมาณการรายรับปี  ๒๕๖๐ =    ๑๖,๐00,๐๐๐.-   บาท  
                  อัตราร้อยละสอง  =        3๒0,00๐.-  บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สร้างความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทัว่ไป สงบภายใน สงเคระห์ ชุมชน เข้มแข็ง วฒันธรรม

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 150,000 150,000

เบี้ยยงัชพีคนชรา 9,062,400 9,062,400

เบี้ยยงัชพีคนพกิาร 4,521,600 4,521,600

 เบี้ยยงัชพีผู้ติดเชื้อเอดส์ 300,000 300,000

เงินส ารองจา่ย 416,450 416,450

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 292,430 292,430
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ส่วนท้องถิ่น

320,000 320,000

งบบุคลากร เงินเดอืน  เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520          695,520
(ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง

นายก
120,000          120,000

เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 120,000          120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี

198,720          198,720

 เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาเทศบาล 1,490,400        1,490,400

เงินเดอืน     เงินเดือนพนักงาน 2,828,640        178,200          329,760          244,320       282,600       599,880          4,463,400

(ฝ่ายประจ า)     เงินเดือนพนักงาน(ครูผู้ดูแลเด็ก) 1,725,960       1,725,960

    เงินเพิม่ต่างๆของพนักงาน 7,000              7,000

    เงินประจ าต าแหน่ง 132,000          42,000            174,000

    ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 657,960          108,000          308,760          128,400       916,450          2,119,570

    เงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจา้ง 120,000          12,000            12,000            24,000         120,000          288,000

    ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (ผดด.) 820,800          820,800

    ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (สมทบ ผดด.) 136,000          136,000
งบด าเนินการ ค่าตอบแทน    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการการอนัเป็น

ประโยชน์แก ่อปท.
40,000            

40,000

    ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 20,000            20,000

    ค่าเชา่บ้าน 69,600            36,000         105,600

    เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 27,100            177,200          25,000            229,300
งบด าเนินการ ค่าใช้สอย รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

    ค่ารับวารสาร 90,000                            90,000

    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 100,000          10,000            10,000            10,000         10,000         50,000                          190,000

    ค่าจา้งเหมาบริการ 600,000          402,000          78,000            300,000                     1,380,000

    ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 30,000                            30,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.๒๕60
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจา่ย
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สร้างความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทัว่ไป สงบภายใน สงเคระห์ ชุมชน เข้มแข็ง วฒันธรรม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.๒๕60
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจา่ย
งบด าเนินการ ค่าใช้สอย     ค่าเบี้ยประกนัภัย 10,000                            10,000

   ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 30,000                            30,000

รายจา่ยเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ                         -   

   ค่ารับรอง 12,000                            12,000

   ค่าเล้ียงรับรองในการประชมุสภาท้องถิ่น 
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ

            10,000                 10,000

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่
เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

                        -   

      ค่าใช้จา่ยในการจดังาน จดันิทรรศการ การ
ประกวด การฝึกอบรม และสัมนา การแข่งขัน 
ต่างๆ

            10,000                 10,000

     ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร

          100,000             30,000               130,000

     ค่าพวงมาลัย ชอ่ดอกไม้ กระเชา้ดอกไม้
และพวงมาลา

              5,000                   5,000

     ค่าใชจ้า่ยโครงการพฒันาเพือ่การบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ

            10,000                 10,000

     ค่าใชจ้า่ยโครงการส่งเสริมการจดัท าแผน
ชมุชนและการจดัประชมุประชาคม

              5,000                   5,000

    ค่าใชจ้า่ยโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ภาษาองักฤษ

              5,000                   5,000

    ค่าใชจ้า่ยโครงการวันเทศบาล             10,000                 10,000

    ค่าใชจ้า่ยโครงการวันท้องถิ่นไทย               5,000                   5,000

ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น           119,300               119,300

   ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าแผนที่ภาษี             20,000                 20,000

    ค่าใชจ้า่ยในการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จดัเกบ็รายได้

            10,000                 10,000

    ค่าใชจ้า่ยโครงการศูนยข์อ้มูลการจดัซ้ือจดั
จา้งของ อปท.ระดับอ าเภอ

            16,000                 16,000

     - โครงการพฒันาศักยภาพเครือขา่ย
อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

          100,000               100,000

     - ค่าใชจ้า่ยโครงการป้องกนัและลด
อบุัติเหตุในชว่งปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์

            24,000                 24,000

     - ค่าใชจ้า่ยเพือ่บรรเทาสาธารณภัย             50,000                 50,000

     - ค่าใชจ้า่ยโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนั
สาธารณภัย

            10,000                 10,000
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สร้างความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทัว่ไป สงบภายใน สงเคระห์ ชุมชน เข้มแข็ง วฒันธรรม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.๒๕60
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจา่ย
งบด าเนินการ ค่าใช้สอย        - โครงการส่งเสริมและพฒันาศูนย์

พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองหล่ม
            30,000                 30,000

       - ค่าใชจ้า่ยส่งเสริมกจิกรรม เด็ก และ
เยาวชน

            30,000                 30,000

       - ค่าใชจ้า่ยโครงการจา้งนักเรียน
นักศึกษาท างาน ในชว่งปิดภาคเรียนและสอน
พเิศษชว่งปิดภาคเรียนและเสาร์ - อาทิตย์

            50,000                 50,000

       - ค่าใชจ้า่ยในการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

            26,000                 26,000

       - ค่าอาหารกลางวันศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บ้านใหม่เหนือ

          289,100               289,100

       - ค่าอาหารกลางวันศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บ้านปางงุ้น

          112,700               112,700

       - ค่าอาหารกลางวันศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต้นแบบหนองหล่ม

          235,200               235,200

        - ค่าอาหารกลางวันศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
วัดไชยมงคล

          249,900               249,900

       - ค่าจดัการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ

          100,300               100,300

       - ค่าจดัการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น

            39,100                 39,100

       - ค่าจดัการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม

            81,600                 81,600

       - ค่าจดัการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กวัดไชยมงคล

            86,700                 86,700

       - ค่าใชจ้า่ยโครงการป้องกนัควบคุมโรค 
ระงับ โรคติดต่อและโรคระบาดอื่นๆ

        50,000                 50,000

       - ค่าใชจ้า่ยโครงการส่งเสริมกจิกรรม
อาสาสมัครสาธารรสุข (อสม.)

          5,000                   5,000

       - ค่าใชจ้า่ยโครงการป้องกนัและแกไ้ข
โรคเอดส์

          5,000                   5,000

       - โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริโภคและ
เรียกร้องสิทธิอนัชอบธรรม

          5,000                   5,000

       - ค่าใชจ้า่ยโครงการจดัการขยะในชมุชน
          5,000                   5,000
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สร้างความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทัว่ไป สงบภายใน สงเคระห์ ชุมชน เข้มแข็ง วฒันธรรม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.๒๕60
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจา่ย
งบด าเนินการ ค่าใช้สอย        - โครงการตรวจสอบติดตามคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เคร่ืองมือ
ทางการแพทยแ์ละวัตถอุนัตรายในสถานที่
จ าหน่ายที่ระบุนพระราชบัญญติัแต่ละประเภท

          5,000                   5,000

      ค่าใชจ้า่ยโครงการระบบการแพทย์
ฉกุเฉนิประจ าต าบลหนองหล่ม

      100,000

      ค่าใชจ้า่ยโครงการส่งเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่พฒันาคุณภาพชวีิตผู้
ด้วยโอกาสด้วยวิถเีศรษฐกจิพอเพยีง

         20,000                 20,000

       ค่าใชจ้า่ยโครงการอบรมสิทธิสตรี 
ผู้สูงอาย ุพกิาร เอดส์

         40,000                 40,000

       โครงการจดัท าแผนที่ต าบล,ผังชมุชน 10,000            10,000                

       ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น 100,000          100,000              

       ค่าจา้งเหมาบริการล้างบ่อบาดาล 50,000            

       ค่าใชจ้า่ยในการเลือกต้ัง 30,000        30,000                

       ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริมอาชพีราษฎร 50,000        50,000                
       ค่าใชจ้า่ยโครงการหมู่บ้านเอาชนะยา
เสพติดอยา่งยั่งยนืเพือ่แกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในครอบครัว

        20,000                 20,000

       ค่าใชจ้า่ยโครงการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจน

        40,000                 40,000

       ค่าใชจ้า่ยส่งเสริมกลุ่มสตรีต าบลหนอง
หล่ม

        30,000                 30,000

       ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริมกจิกรรมผู้สูงอายุ         20,000                 20,000

      ค่าใชจ้า่ยการส้รางความสมานฉนัท์ การ
ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและสร้างความ
เขม้แขง็

          5,000                   5,000

       ค่าใชจ้า่ยโครงการส่งเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่พฒันาคุณภาพชวีิต
ประจ าปี 2560

          5,000                   5,000

       ค่าใชจ้า่ยโครงการอบรมและรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2560

        10,000                 10,000

      โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด กจิกรรมส่งเสริมบ าบัดพืน้ฟแูละส่งเสริม
ฝึกอบรมอาชพีให้แก ่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด

        39,000                 39,000
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สร้างความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทัว่ไป สงบภายใน สงเคระห์ ชุมชน เข้มแข็ง วฒันธรรม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.๒๕60
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจา่ย
งบด าเนินการ ค่าใช้สอย        - ค่าใชจ้า่ยในพธิีทางศาสนาและ

ประเพณีต่างๆ
         40,000                 40,000

       - ค่าใชจ้า่ยงานวันปิยะมหาราช          10,000                 10,000

       - ค่าใชจ้า่ยงานวันลอยกระทง        100,000               100,000

       - ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวันพอ่
แห่งชาติ

         10,000                 10,000

       - ค่าใชจ้า่ยในการจดังานวันสักการะเจา้
พอ่ค าปวน

         40,600                 40,600

       - ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวัน
เขา้พรรษา

         10,000                 10,000

       - ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวันแม่
แห่งชาติ

         10,000                 10,000

       - ค่าใชจ้า่ยส่งเสริมคณะกรรมการ
บริหารสภาวัฒนธรรมต าบลหนองหล่ม

           5,000                   5,000

       - ค่าใชจ้า่ยส่งเสริมวัฒนธรรมต าบล            5,000                   5,000

       - ค่าใชจ้า่ยขบัเคล่ือนการสร้าง
ภูมิคุ้มกนัทางสังคม ในมิติวัฒนธรรม

           5,000                   5,000

      - ค่าใชจ้า่ยในการแขง่ขนักฬีานักเรียน
เยาวชนและประชาชน

       100,000               100,000

      - ค่าใชจ้า่ยส่งเสริมสนับสนุนศูนย์
ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตรต าบลหนองหล่ม

         20,000                 20,000

       - โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

         40,000                 40,000

       - โครงการรณรงค์กอ่สร้างและซ่อมแซม
ฝายต้นน้ าล าธาร

         30,000                 30,000

       - ค่าใชจ้า่ยโครงการป้องกนัควบคุมไฟ
ป่าและหมอกควัน

         10,000                 10,000

ค่าวสัดุ     วัสดุส านักงาน             85,000 5,000                            5,000 5,000           5,000           30,000                          135,000

    วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 5,000              

    วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 10,000            50,000                            60,000

    วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000                            20,000

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 150,000          250,000                        400,000

    วัสดุคอมพวิเตอร์ 60,000            5,000              5,000              5,000           5,000                       30,000               110,000

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000                            20,000

     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000                            20,000
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สร้างความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทัว่ไป สงบภายใน สงเคระห์ ชุมชน เข้มแข็ง วฒันธรรม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.๒๕60
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจา่ย

งบด าเนินการ ค่าวัสดุ      วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 20,000                            20,000

     วัสดุกอ่สร้าง 356,000                        356,000

     วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,000                       10,000                 15,000

     วัสดุการเกษตร 10,000         10,000                

     วัสดุอื่นๆ -                      
       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบ้านใหม่เหนือ

          115,050               115,050

       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบ้านปางงุ้น

            44,850                 44,850

       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กต้นแบบหนองหล่ม

            93,600                 93,600

       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กวัดไชยมงค

            99,450                 99,450

       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านใหม่           157,950               157,950

       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านแม่
พริก

            74,100                 74,100

       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้าน
หนองหล่ม

          152,100               152,100

       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้าน
ปางงุ้น

          115,050               115,050

      วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ -                      

     ค่าไฟฟา้ 600,000          600,000              

     ค่าโทรศัพท์ 30,000            30,000                

ค่าสาธารณูปโภค      ค่าไปรษณีย์ 10,000            10,000                

     ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 30,000            30,000                

งบลงทุน ค่าคุรุภัณฑ์      ครุภัณฑ์ส านักงาน -                      

      - ตู้เอกสาร 6,000              12,000            18,000                

      - โต๊ะระดับ 3-6 3,300              3,300                  

      - เกา้อี้ระดับ 3-6 1,500              1,500                  

      ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ -                      

         - เคร่ืองพมิพ์ 7,900              8,500              16,400                

      ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 52,000            

         - ค่าจดัซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) 896,000          

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000          100,000          200,000              
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สร้างความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทัว่ไป สงบภายใน สงเคระห์ ชุมชน เข้มแข็ง วฒันธรรม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.๒๕60
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจา่ย

งบลงทุน ค่าคุรุภัณฑ์       ครุภัณฑ์การเกษตร

        - เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ 44,000            

        - เคร่ืองสูบน้ า 23,000            

      ครุภัณฑ์อื่นๆ

        - ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 45,000            

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000            50,000                
ค่าที่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง

  ค่ากอ่สร้างสาธารณูปโภค                         -   

        - โครงการกอ่สร้างอาคารป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยพร้อมโรงจอดรถ

          785,000               785,000

โครงการก่อสร้างลานจอดรถพร้อมราง
ระบายน  า

          452,000

โครงการปรับปรุงโรงจอดรถดา้นหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม

            36,800

โครงการปรับปรุงโรงจอดรถดา้นหลัง
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม

            31,200

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

          100,000               100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน      เงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -                      

       - อดุหนุนโรงเรียนบ้านหนองหล่ม 312,000          312,000              

       - อดุหนุนโรงเรียนบ้านแม่พริก 152,000          152,000              

       - อดุหนุนโรงเรียนบ้านใหม่ 324,000          324,000              

       - อดุหนุนโรงเรียนบ้านปางงุ้น 236,000          236,000              

งบรายจา่ยอ่ืน หมวดรายจา่ยอ่ืน     ค่าจา้งที่ปรึกษา 20,000            20,000                

รวม 9,815,140   1,024,200   6,821,230   480,320   515,000   4,586,630   249,000   335,600   110,000   15,062,880    39,000,000     


