
เทศบาลตําบลหนองหลม
เขต/อําเภอ ดอกคําใต    จังหวัดพะเยา

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

93 หมูที่ 1  ซอย-  ถนนดอกคําใต - เชียงมวน  แขวง/ตําบล หนองหลม
  เขต/อําเภอ ดอกคําใต  จังหวัดพะเยา  56120

พื้นที่ 227.09 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,036 คน
ชาย 3,037 คน

หญิง 2,999 คน
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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลหนองหล่ม
อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหลม

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลหนองหลม จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลหนองหลมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลหนอง
หลมจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 24,361,682.27 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 6,990,079.40 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,655,059.02 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 42,480,356.60 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 260,887.03 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 202,360.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 156,383.02 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 757,789.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 217,624.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,176,643.55 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 22,708,670.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,116,000.00 บาท
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(3) รายจายจริง จํานวน 34,137,904.26 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 13,603,668.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,913,160.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,909,180.26 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,182,016.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,529,880.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,618,500.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 2,599,300.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหนองหลม
อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

รายรับจริง
ปี  2561

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 256,114.16 310,000.00 260,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

220,330.00 258,000.00 259,500.00

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน 134,834.14 160,000.00 140,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์

640,602.00 650,000.00 650,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 134,800.00 171,000.00 55,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,386,680.30 1,549,000.00 1,364,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,485,131.49 16,251,000.00 17,635,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,485,131.49 16,251,000.00 17,635,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,199,810.00 23,200,000.00 24,100,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

21,199,810.00 23,200,000.00 24,100,000.00

รวม 40,071,621.79 41,000,000.00 43,100,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริง
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 13,014,909.77 14,712,130.00 15,231,020.00

งบบุคลากร 10,602,891.00 13,610,940.00 13,916,760.00

งบดําเนินงาน 6,078,740.35 8,944,930.00 9,911,520.00

งบลงทุน 2,071,556.71 2,208,000.00 2,424,700.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,373,910.50 1,504,000.00 1,596,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 33,142,008.33 41,000,000.00 43,100,000.00

รวม 33,142,008.33 41,000,000.00 43,100,000.00
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
เทศบาลตําบลหนองหล่ม

อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตําบลหนองหล่ม

อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,644,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,001,280

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,240,860

แผนงานสาธารณสุข 813,740

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 587,660

แผนงานเคหะและชุมชน 5,652,120

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 434,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 375,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 120,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,231,020

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 43,100,000
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,640,500 0 6,640,500
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,015,860 0 4,015,860

งบดําเนินงาน 2,123,920 666,000 2,789,920
    ค่าตอบแทน 242,400 82,000 324,400

    ค่าใช้สอย 990,000 444,000 1,434,000

    ค่าวัสดุ 274,280 140,000 414,280

    ค่าสาธารณูปโภค 617,240 0 617,240

งบลงทุน 100,000 77,900 177,900
    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 77,900 177,900

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

งบเงินอุดหนุน 16,000 0 16,000
    เงินอุดหนุน 16,000 0 16,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองหล่ม

อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา
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งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

                              รวม 8,900,420 743,900 9,644,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 341,280 0 341,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 341,280 0 341,280

งบดําเนินงาน 651,000 235,000 886,000
    ค่าตอบแทน 0 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 616,000 160,000 776,000

    ค่าวัสดุ 35,000 25,000 60,000

งบลงทุน 0 774,000 774,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 774,000 774,000

                              รวม 992,280 1,009,000 2,001,280

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองหล่ม

อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

รวม

งบบุคลากร 4,212,960 4,212,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,212,960 4,212,960

งบดําเนินงาน 2,623,600 2,623,600
    ค่าตอบแทน 21,900 21,900

    ค่าใช้สอย 1,587,450 1,587,450

    ค่าวัสดุ 1,014,250 1,014,250

งบลงทุน 4,300 4,300
    ค่าครุภัณฑ์ 4,300 4,300

งบเงินอุดหนุน 1,400,000 1,400,000
    เงินอุดหนุน 1,400,000 1,400,000

                              รวม 8,240,860 8,240,860

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองหล่ม

อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 291,240 0 291,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 291,240 0 291,240

งบดําเนินงาน 103,000 233,000 336,000
    ค่าตอบแทน 48,000 0 48,000

    ค่าใช้สอย 40,000 203,000 243,000

    ค่าวัสดุ 15,000 30,000 45,000

งบลงทุน 0 6,500 6,500
    ค่าครุภัณฑ์ 0 6,500 6,500

งบเงินอุดหนุน 0 180,000 180,000
    เงินอุดหนุน 0 180,000 180,000

                              รวม 394,240 419,500 813,740

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองหล่ม

อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 507,660 0 507,660
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 507,660 0 507,660

งบดําเนินงาน 60,000 20,000 80,000
    ค่าใช้สอย 50,000 20,000 70,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                              รวม 567,660 20,000 587,660

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองหล่ม

อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ รวม

งบบุคลากร 1,923,120 0 0 1,923,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,923,120 0 0 1,923,120

งบดําเนินงาน 1,371,000 81,000 815,000 2,267,000
    ค่าตอบแทน 25,000 0 0 25,000

    ค่าใช้สอย 570,000 81,000 815,000 1,466,000

    ค่าวัสดุ 776,000 0 0 776,000

งบลงทุน 929,000 533,000 0 1,462,000
    ค่าครุภัณฑ์ 929,000 0 0 929,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 533,000 0 533,000

                              รวม 4,223,120 614,000 815,000 5,652,120

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองหล่ม

อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 434,000 434,000
    ค่าใช้สอย 434,000 434,000

                              รวม 434,000 434,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 275,000 375,000
    ค่าใช้สอย 100,000 275,000 375,000

                              รวม 100,000 275,000 375,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองหล่ม

อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 30,000 90,000 120,000
    ค่าใช้สอย 20,000 90,000 110,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                              รวม 30,000 90,000 120,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,231,020 15,231,020
    งบกลาง 15,231,020 15,231,020

                              รวม 15,231,020 15,231,020

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองหล่ม

อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,644,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,001,280

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,240,860

แผนงานสาธารณสุข 813,740

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 587,660

แผนงานเคหะและชุมชน 5,652,120

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 434,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 375,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 120,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,231,020

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 43,100,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหนองหลม และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีตําบล
หนองหลม

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 43,100,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 43,100,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหนองหล่ม
อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา
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งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตําบลหนองหลมปฏิบัติการเบิกจายเงินงบ
ประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล

ข้อ 7. ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตําบลหนองหลมมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตาม
บัญญัตินี้

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

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

(วาที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์)

ตําแหนง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
ตําบลหนองหลม

เห็นชอบ

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

(นายเทวา ปัญญาบุญ)

ตําแหนง นายอําเภอดอกคําใต้
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหนองหลม
อําเภอ ดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 250,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 124,538.43 117,725.20 126,429.21 150,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 119,973.50 127,242.00 121,068.95 150,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 5,710.00 8,484.00 8,616.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 250,221.93 253,451.20 256,114.16 310,000.00 260,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,014.50 1,272.50 4,720.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 202,570.00 175,500.00 182,100.00 200,000.00 -1.25 % 197,500.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน 12,000.00 17,200.00 18,400.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

290.00 430.00 220.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 750.00 1,050.00 1,090.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 5,550.00 7,150.00 5,000.00 140.00 % 12,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 2,514.00 0.00 0.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 60.00 310.00 430.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 1,220.00 1,220.00 1,220.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 228,418.50 207,532.50 220,330.00 258,000.00 259,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 134,012.21 143,996.31 134,834.14 160,000.00 -12.50 % 140,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 134,012.21 143,996.31 134,834.14 160,000.00 140,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     เงินชวยเหลือจากการประปา 0.00 0.00 0.00 650,000.00 0.00 % 650,000.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 657,238.00 573,740.00 637,852.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 1,950.00 0.00 2,750.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 659,188.00 573,740.00 640,602.00 650,000.00 650,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 50,392.00 1,102.00 1,050.00 0.00 0.00 % 0.00
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายแบบแปลน 29,800.00 61,100.00 2,500.00 65,000.00 -92.31 % 5,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 10,300.00 104,250.00 131,250.00 106,000.00 -52.83 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 90,492.00 166,692.00 134,800.00 171,000.00 55,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ 446,216.57 503,550.37 462,180.81 600,000.00 -16.67 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,769,527.71 8,098,047.66 8,825,742.69 8,310,000.00 8.30 % 9,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,277,921.33 2,211,866.87 2,414,890.37 2,400,000.00 12.50 % 2,700,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 60,126.98 46,182.65 73,501.65 70,000.00 0.00 % 70,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ภาษีสุรา 1,238,295.49 1,258,398.94 0.00 1,300,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,663,583.80 3,032,593.40 4,867,173.76 3,050,000.00 47.54 % 4,500,000.00
     คาภาคหลวงแร 50,755.24 50,189.44 39,640.71 50,500.00 -30.69 % 35,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 42,179.97 39,212.31 37,944.90 50,000.00 -40.00 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

426,586.00 372,327.00 762,718.00 420,000.00 90.48 % 800,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 1,261.00 1,241.60 1,338.60 500.00 0.00 % 500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,976,454.09 15,613,610.24 17,485,131.49 16,251,000.00 17,635,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

6,109,016.00 20,476,607.00 21,199,810.00 23,200,000.00 3.88 % 24,100,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,109,016.00 20,476,607.00 21,199,810.00 23,200,000.00 24,100,000.00
รวมทุกหมวด 22,447,802.73 37,435,629.25 40,071,621.79 41,000,000.00 43,100,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหนองหลม

อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 43,100,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 260,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไวสุงกวาปที่ผานมา เนื่องจากประมาณการตามการ
จัดเก็บภาษีจริง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562

ภาษีป้าย จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 259,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวลดลงกวาปที่ผานมาเนื่องจากประมาณการตาม
การจัดเก็บจริง   

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากประมาณการตามการ
จัดเก็บจริง

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 197,500 บาท

ประมาณการไวลดลงกวาปที่ผานมา   เนื่องจากประมาณการตาม
การจัดเก็บจริง

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา   เนื่องจากประมาณการตาม
การจัดเก็บจริง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา   เนื่องจากประมาณการตาม
การจัดเก็บจริง
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คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากประมาณการตามการ
จัดเก็บจริง   

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวลดลงกวาปที่ผานมา เนื่องจากประมาณการตาม
การจัดเก็บจริง  

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากประมาณการตามการ
จัดเก็บจริง 

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากประมาณการตามการ
จัดเก็บจริง   

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวลดลงกวาปที่ผานมาเนื่องจากประมาณการตาม
การจัดเก็บจริง   

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากประมาณการตามการ
จัดเก็บจริง

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากประมาณการตามการ
จัดเก็บจริง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 140,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 140,000 บาท

ประมาณการไวลดลงกวาปที่ผานมา เนื่องจากประมาณการตาม
การจัดเก็บจริง   
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 650,000 บาท
เงินชวยเหลือจากการประปา จํานวน 650,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากประมาณการตามการ
จัดเก็บจริง   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 55,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวลดลงกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวามีโครงการที่
สอบราคาลดลงขึ้น

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวลดลงกวาปที่ผานมา เนื่องจากประมาณการตาม
การจัดเก็บจริง   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,635,500 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากประมาณการตามที่ได
รับจัดสรรตามจริง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากประมาณการตามที่ได
รับจัดสรรตามจริง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,700,000 บาท

ประมาณการไวลดลงกวาปที่ผานมา   เนื่องจากประมาณการตาม
ที่ไดรับจัดสรรตามจริง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา  เนื่องจากประมาณการตามที่
ไดรับจัดสรรตามจริง

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,500,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากประมาณการตามที่ได
รับจัดสรรตามจริง
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คาภาคหลวงแร จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากประมาณการตามที่
ไดรับจัดสรรตามจริง

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวลดลงกวาปที่ผานมาเนื่องจากประมาณการตามที่
ไดรับจัดสรรตามจริง

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรตามจริง

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากประมาณการตามที่ได
รับจัดสรรตามจริง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 24,100,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 24,100,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากประมาณการตามที่ได
รับจัดสรรตามจริง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 695,520

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 0.00 0.00 0.00 25,540.00 369.85 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

0.00 0.00 0.00 198,720.00 0 % 198,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

794,880.00 794,880.00 794,880.00 1,490,400.00 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 794,880.00 794,880.00 794,880.00 1,834,660.00 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,620,224.36 2,652,711.90 2,813,121.00 3,212,760.00 5.46 % 3,388,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 10,420.00 245.00 0.00 0.00 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหนองหลม
อําเภอดอกคําใต้    จังหวัดพะเยา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินประจําตําแหนง 88,500.00 90,000.00 90,000.00 132,000.00 0 % 132,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 78,906.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 7,889.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 665,000.00 587,201.94 536,170.00 569,400.00 -21.64 % 446,160

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 120,000.00 104,554.19 83,800.00 85,800.00 -42.45 % 49,380

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,590,939.36 3,434,713.03 3,523,091.00 3,999,960.00 4,015,860
รวมงบบุคลากร 4,385,819.36 4,229,593.03 4,317,971.00 5,834,620.00 6,640,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

36,250.00 30,450.00 82,500.00 280,000.00 -67.86 % 90,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 77,700.00 74,500.00 78,000.00 64,500.00 86.05 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 26,404.00 23,960.00 25,400.00 14,200.00 -12.68 % 12,400

รวมค่าตอบแทน 140,354.00 128,910.00 185,900.00 378,700.00 242,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 789,983.60 823,840.97 645,510.45 0.00 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 491,970.00 -8.53 % 450,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

103,167.00 72,004.00 0.00 0.00 0 % 0

758.00 1,290.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 116,300.00 0.00 0.00 0 % 0

นิทรรศการ  การประกวด  การฝึกอบรม 
และสัมมนาตาง ๆ  การแขงขัน  

898.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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   คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   

แผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคม   
 แผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชน

โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดทํา

คาเบี้ยประกันภัย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -9.09 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า

คาใช้จายโครงการวันท้องถิ่นไทย

คาใช้จายโครงการวันเทศบาล 0.00 300.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 2,754.00 0.00 0.00 0 % 0

0

0

เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานของพนักงาน 
สมาชิกสภา ผู้บริหาร ผู้นําชุมชน และสวน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

 คาใช้จายโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน

  คาใช้จายในการจัดงาน  จัด



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

0.00 2,700.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาใช้จายโครงการวันท้องถิ่นไทย 0.00 0.00 1,000.00 5,000.00 0 % 5,000

คาใช้จายโครงการวันเทศบาล 0.00 0.00 3,000.00 10,000.00 -50 % 5,000

คาใช้จายโครงการสงเสริม การจัดทําแผน
และการจัดประชุมประชาคม

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาใช้จายในการจัดงาน  จัดนิทรรศการ  การ
ประกวด  การฝึกอบรม และสัมมนา

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 146,308.00 150,000.00 0 % 150,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0.00 0.00 135,650.00 200,000.00 -25 % 150,000

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
การป้องกันการทุจริต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 85,844.71 21,700.00 88,104.73 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 980,651.31 1,040,888.97 1,019,573.18 1,083,970.00 990,000
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ดอกไม้และพวงมาลา

คาใช้จายโครงการพัฒนาเพื่อการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ

 คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้ กระเช้า

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 39,833.00 59,045.00 57,737.00 75,000.00 0 % 75,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,004.60 9,805.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 27,855.00 29,919.00 18,963.00 45,000.00 -12.71 % 39,280

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 455.00 340.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 55,140.00 42,067.00 91,370.00 130,000.00 -23.08 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร 21,934.00 23,990.00 14,200.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 151,766.60 165,281.00 182,610.00 310,000.00 274,280
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 526,937.84 452,543.34 538,134.60 670,000.00 -20.56 % 532,240

คาบริการโทรศัพท 7,283.49 7,248.18 8,642.70 30,000.00 0 % 30,000

คาบริการไปรษณีย 7,961.00 7,221.00 7,923.00 10,000.00 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 25,972.00 34,243.10 39,539.60 45,000.00 0 % 45,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 568,154.33 501,255.62 594,239.90 755,000.00 617,240
รวมงบดําเนินงาน 1,840,926.24 1,836,335.59 1,982,323.08 2,527,670.00 2,123,920

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เอกสาร 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ระบบไอพี
0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค(Smart 
Card Reader)

0.00 0.00 0.00 4,200.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 31,963.95 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,000.00 889,709.95 23,900.00 640,200.00 100,000
รวมงบลงทุน 8,000.00 889,709.95 23,900.00 640,200.00 100,000
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0.00 0.00 23,900.00 0.00 0 % 0

ตู้ลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

หอกระจายขาวสงสัญญานผานเครือขาย

 คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

0.00 857,746.00 0.00 0.00 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลคือเวียง 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

รวมเงินอุดหนุน 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000
รวมงบเงินอุดหนุน 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,250,745.60 6,955,638.57 6,324,194.08 9,038,490.00 8,900,420
งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 42,000.00 14.29 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 34,000.00 0 % 34,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 76,000.00 82,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 384,000.00 0 % 384,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

0.00 3,500.00 4,800.00 20,000.00 0 % 20,000

0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

3,324.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 17,799.36 5,850.00 1,500.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 21,123.36 25,350.00 28,085.00 444,000.00 444,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 37,882.05 36,972.50 33,734.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 63,400.00 61,500.00 59,431.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร 12,480.00 24,050.00 20,230.00 30,000.00 0 % 30,000
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 คาใช้จายในการจัดทําแผนที่ภาษี

จัดเก็บรายได้
 คาใช้จายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

 คาใช้จายโครงการตั้งงบประมาณสนับ

 0.00 0.00 21,785.00 20,000.00 0 % 20,000

 
สนุนสถานที่สําหรับเป็นศูนยรวมข้อมูลขาว
สารจัดซื้อจัดจ้างของหนวยบริหารสวน
ราชการสวนท้องถิ่น 



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุอื่น 0.00 0.00 13,000.00 25,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 113,762.05 122,522.50 126,395.00 175,000.00 140,000
รวมงบดําเนินงาน 134,885.41 147,872.50 154,480.00 695,000.00 666,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เอกสาร 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,900
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

0.00 7,750.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ป้ายไฟวิ่ง LED 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

0.00 51,000.00 0.00 0.00 0 % 0 คาจัดซืืือรถจักรยานยนต

เครื่องพิมพ  แบบฉีดหมึก 



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 16,409.52 39,763.33 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,000.00 75,159.52 39,763.33 50,000.00 77,900
รวมงบลงทุน 32,000.00 75,159.52 39,763.33 50,000.00 77,900

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 166,885.41 223,032.02 210,243.33 745,000.00 743,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 6,417,631.01 7,178,670.59 6,534,437.41 9,783,490.00 9,644,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 174,829.00 178,380.00 191,940.00 207,720.00 6.53 % 221,280

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 0 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 294,829.00 298,380.00 311,940.00 327,720.00 341,280
รวมงบบุคลากร 294,829.00 298,380.00 311,940.00 327,720.00 341,280

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ประจําปี 2559

2,250.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 313,834.00 362,593.00 320,160.00 616,000.00 616,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,921.00 4,699.00 4,965.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 5,879.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 311,584.00 362,593.00 320,160.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 606,000.00 0 % 606,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุคอมพิวเตอร 3,390.00 2,300.00 1,250.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 8,311.00 6,999.00 12,094.00 35,000.00 35,000
รวมงบดําเนินงาน 322,145.00 369,592.00 332,254.00 651,000.00 651,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 0.00 0.00 21,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

พลังงานแสงอาทิตยพร้อมติดตั้ง
0.00 45,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาครุภัณฑจราจรป้ายไฟสัญญานวับวาบสาม
เหลี่ยม

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 45,000.00 21,500.00 60,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 45,000.00 21,500.00 60,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 616,974.00 712,972.00 665,694.00 1,038,720.00 992,280
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 คาครุภัณฑจราจรสัญญาณไฟกระพริบ



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 37,800.00 45,000.00 11.11 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 37,800.00 45,000.00 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายอาสา
สมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

0.00 0.00 161,000.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

 คาใช้จายโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในชวงปีใหมและเทศกาลสงกรานต 

600.00 5,400.00 5,400.00 0.00 0 % 0

 คาใช้จายโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุอุบัติภัย และสาธารณภัย

0.00 0.00 0.00 5,000.00 300 % 20,000

 คาใช้จายเพื่อบรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000

 คาใช้จายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
สาธารณภัย

0.00 4,850.00 10,350.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 600.00 10,250.00 176,750.00 225,000.00 160,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 13,700.00 15,800.00 25,000.00 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 13,700.00 15,800.00 25,000.00 25,000
รวมงบดําเนินงาน 600.00 23,950.00 230,350.00 295,000.00 235,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา                  
     ๒,๔๐๐ ซีซี

684,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รถบรรทุก(ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 715,000

ครุภัณฑอื่น

เลื่อยโซยนต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 695,500.00 6,993.52 14,767.61 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,379,700.00 6,993.52 14,767.61 50,000.00 774,000
รวมงบลงทุน 1,379,700.00 6,993.52 14,767.61 50,000.00 774,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,380,300.00 30,943.52 245,117.61 345,000.00 1,009,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,997,274.00 743,915.52 910,811.61 1,383,720.00 2,001,280
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 321,780.00 2,070,360.00 2,197,980.00 2,354,520.00 3.96 % 2,447,760

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 252,000.00 16.67 % 294,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 464,825.00 1,180,920.00 1,213,560.00 1,257,840.00 13.59 % 1,428,720

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000.00 96,360.00 69,840.00 156,000.00 -72.77 % 42,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 798,605.00 3,347,640.00 3,481,380.00 4,020,360.00 4,212,960
รวมงบบุคลากร 798,605.00 3,347,640.00 3,481,380.00 4,020,360.00 4,212,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 62,400.00 50,110.00 61,600.00 -64.45 % 21,900

รวมค่าตอบแทน 0.00 62,400.00 50,110.00 61,600.00 21,900
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 83,000.00 76,548.00 76,774.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 96,000.00 0 % 96,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 โครงการสนับสนุนคาใช้จายกากรบริ
หารสถานศึกษาคาจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น

0.00 39,100.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายกากรบริ
หารสถานศึกษาคาจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนอง
หลม  

0.00 81,600.00 0.00 0.00 0 % 0

 โครงการสนับสนุนคาใช้จายกากรบริ
หารสถานศึกษาคาจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล

0.00 86,700.00 0.00 0.00 0 % 0

  คาใช้จายสงเสริมกิจกรรม เด็ก และ
เยาวชน 

37,460.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

 คาใช้จายสงเสริมกิจกรรม เด็ก และ
เยาวชน 

0.00 28,555.00 0.00 0.00 0 % 0

 คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านใหมเหนือ  

168,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านใหมเหนือ)

0.00 283,120.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

 คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปางงุ้น

145,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านปางงุ้น) 

0.00 111,000.00 0.00 0.00 0 % 0

  คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบหนองหลม

235,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กต้นแบบหนองหลม)

0.00 210,240.00 0.00 0.00 0 % 0

 คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
ไชยมงคล

324,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดไชยมงคล) 

0.00 248,880.00 0.00 0.00 0 % 0

 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาคาจัดการเรียนการสอน            
(รายหัว)  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ใหมเหนือ

0.00 100,300.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํา
งานในชวงปิดภาคเรียนและสอนพิเศษ

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 26,000.00 0 % 26,000

คาใช้จายสงเสริมกิจกรรม เด็ก และเยาวชน 0.00 0.00 29,325.00 30,000.00 0 % 30,000

คาใช้จายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0.00 0.00 7,700.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลหนองหลม

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กต้นแบบหนองหลม)

0.00 0.00 197,600.00 210,700.00 0 % 210,700

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านปางงุ้น)

0.00 0.00 134,000.00 107,800.00 -4.55 % 102,900

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านใหมเหนือ)

0.00 0.00 276,920.00 303,800.00 -24.19 % 230,300

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดไชยมงคล)

0.00 0.00 275,520.00 264,600.00 0 % 264,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาคาจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ใหมเหนือ

0.00 0.00 96,900.00 105,400.00 -24.19 % 79,900

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาคาจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
หนองหลม

0.00 0.00 64,600.00 73,100.00 0 % 73,100

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาคาจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปาง
งุ้น

0.00 0.00 51,000.00 37,400.00 -4.55 % 35,700

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาคาจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไชย
มงคล

0.00 0.00 100,300.00 91,800.00 0 % 91,800

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒาเด็กเล็กคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กต้น
แบบหนองหลม

0.00 0.00 0.00 18,490.00 0 % 18,490
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒาเด็กเล็กคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปางงุ้น

0.00 0.00 0.00 9,460.00 -4.55 % 9,030

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒาเด็กเล็กคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านใหมเหนือ

0.00 0.00 0.00 26,660.00 -24.19 % 20,210

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒาเด็กเล็กคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
ไชยมงคล

0.00 0.00 0.00 23,220.00 0 % 23,220

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒาเด็กเล็กคา
เครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กต้น
แบบหนองหลม

0.00 0.00 0.00 12,900.00 0 % 12,900

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒาเด็กเล็กคา
เครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปางงุ้น

0.00 0.00 0.00 6,600.00 -4.55 % 6,300
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒาเด็กเล็กคา
เครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ใหมเหนือ

0.00 0.00 0.00 18,600.00 -24.19 % 14,100

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒาเด็กเล็กคา
เครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
ไชยมงคล

0.00 0.00 0.00 16,200.00 0 % 16,200

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒาเด็กเล็กคา
หนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
หนองหลม

0.00 0.00 0.00 8,600.00 0 % 8,600

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒาเด็กเล็กคา
หนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น

0.00 0.00 0.00 4,400.00 -4.55 % 4,200

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒาเด็กเล็กคา
หนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม
เหนือ

0.00 0.00 0.00 12,400.00 -24.19 % 9,400

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒาเด็กเล็กคา
หนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล

0.00 0.00 0.00 10,800.00 0 % 10,800
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒาเด็กเล็กคา
อุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
หนองหลม

0.00 0.00 0.00 8,600.00 0 % 8,600

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒาเด็กเล็กคา
อุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปาง
งุ้น

0.00 0.00 0.00 4,400.00 -4.55 % 4,200

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒาเด็กเล็กคา
อุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ใหมเหนือ

0.00 0.00 0.00 12,400.00 -24.19 % 9,400

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒาเด็กเล็กคา
อุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไชย
มงคล

0.00 0.00 0.00 10,800.00 0 % 10,800

รวมค่าใช้สอย 994,060.00 1,266,043.00 1,310,639.00 1,661,130.00 1,587,450
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,813.00 4,315.00 5,000.00 5,000.00 0 % 5,000

คาอาหารเสริม (นม) 759,145.08 755,559.68 813,654.32 1,004,250.00 0 % 1,004,250

วัสดุคอมพิวเตอร 2,800.00 0.00 4,150.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 771,758.08 759,874.68 822,804.32 1,014,250.00 1,014,250
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รวมงบดําเนินงาน 1,765,818.08 2,088,317.68 2,183,553.32 2,736,980.00 2,623,600
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน

 คาจัดซื้อตู้เอกสาร 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโตะหมูบูชา 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก
พิม (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 4,000.00 8,500.00 0.00 4,300
รวมงบลงทุน 0.00 4,000.00 8,500.00 0.00 4,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,057,740.00 1,022,000.00 1,092,000.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางงุ้น 0.00 0.00 0.00 276,000.00 -10.14 % 248,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแมพริก 0.00 0.00 0.00 188,000.00 14.89 % 216,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหลม 0.00 0.00 0.00 386,000.00 16.06 % 448,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านใหม 0.00 0.00 0.00 460,000.00 6.09 % 488,000
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านใหม(โอนตั้งรายการ
ใหม)

0.00 0.00 0.00 51,880.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,057,740.00 1,022,000.00 1,092,000.00 1,361,880.00 1,400,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,057,740.00 1,022,000.00 1,092,000.00 1,361,880.00 1,400,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,622,163.08 6,461,957.68 6,765,433.32 8,119,220.00 8,240,860
รวมแผนงานการศึกษา 3,622,163.08 6,461,957.68 6,765,433.32 8,119,220.00 8,240,860

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 235,860.00 241,980.00 256,860.00 275,040.00 5.89 % 291,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 235,860.00 241,980.00 256,860.00 275,040.00 291,240
รวมงบบุคลากร 235,860.00 241,980.00 256,860.00 275,040.00 291,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 42,000.00 14.29 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 42,000.00 48,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,900.00 1,920.00 930.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0.00 0.00 3,750.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 4,900.00 1,920.00 4,680.00 60,000.00 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 600.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 600.00 0.00 15,000.00 15,000
รวมงบดําเนินงาน 40,900.00 38,520.00 40,680.00 117,000.00 103,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 276,760.00 280,500.00 297,540.00 392,040.00 394,240
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

50 / 163



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจข้อมูล จํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

  คาใช้จายโครงการป้องกันควบคุมโรค  
ระงับโรคติดตอและโรคระบาดอื่น ๆ  

44,882.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

 คาใช้จายโครงการป้องกันควบคุมโรค  
ระงับโรคติดตอและโรคระบาดอื่น ๆ

0.00 18,450.00 0.00 0.00 0 % 0

 คาใช้จายโครงการจัดการขยะในชุมชน 0.00 19,800.00 0.00 0.00 0 % 0

  คาใช้จายโครงการป้องกันและควบคุม
โรคเอดส

3,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

 คาใช้จายโครงการระบบการแพทยฉุก
เฉินประจําตําบลหนองหลม 

0.00 42,226.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดการขยะและบําบัดน้ํา
เสียในชุมชน

0.00 0.00 5,500.00 10,000.00 0 % 10,000

คาใช้จายโครงการป้องกันควบคุมโรค ระงับ
โรคติดตอและโรคระบาดอื่น ๆ

0.00 0.00 18,710.00 70,000.00 0 % 70,000
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คาใช้จายโครงการป้องกันและควบคุมโรค
เอดส

0.00 0.00 4,600.00 5,000.00 0 % 5,000

คาใช้จายโครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน
ประจําตําบลหนองหลม

0.00 0.00 76,584.00 100,000.00 0 % 100,000

คาใช้จายในการสงเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข  (อสม.)

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการตรวจติดตามคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑอาหาร ยา เครื่องมือทางการ
แพทยและวัตถุอันตรายในสถานที่จําหนาย
ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติแตละประเภท

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารรี

0.00 0.00 450.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและ
เรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 48,632.00 80,476.00 105,844.00 203,000.00 203,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 48,632.00 80,476.00 105,844.00 233,000.00 233,000

52 / 163



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 9 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 67,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 67,500.00 0.00 0.00 180,000.00 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 67,500.00 0.00 0.00 180,000.00 180,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 116,132.00 80,476.00 105,844.00 413,000.00 419,500
รวมแผนงานสาธารณสุข 392,892.00 360,976.00 403,384.00 805,040.00 813,740

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 276,180.00 285,360.00 302,640.00 323,760.00 5.86 % 342,720

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 129,780.00 128,400.00 132,360.00 137,760.00 4.01 % 143,280

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 -9.75 % 21,660

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 429,960.00 437,760.00 459,000.00 485,520.00 507,660
รวมงบบุคลากร 429,960.00 437,760.00 459,000.00 485,520.00 507,660

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 5,700.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการอบรมสิทธิสตรี ผู้สูง
อายุ คนพิการ ผู้ปวยเอดส ตําบลหนองหลม 

0.00 11,250.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการอบรมสิทธิสตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ปวยเอดส ตําบลหนองหลม

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0.00 0.00 3,900.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 16,950.00 3,900.00 50,000.00 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,793.00 4,847.00 4,670.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 3,120.00 800.00 4,360.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 7,913.00 5,647.00 9,030.00 10,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 7,913.00 22,597.00 12,930.00 60,000.00 60,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เอกสาร 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 0.00 0.00 15,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 19,500.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 19,500.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 437,873.00 460,357.00 491,430.00 545,520.00 567,660
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

  คาใช้จายโครงการสงเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

9,050.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายโครงการสงเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ด้อยโอกาสด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 9,050.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 9,050.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 9,050.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 446,923.00 460,357.00 491,430.00 565,520.00 587,660

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 580,800.00 594,120.00 627,960.00 668,760.00 6.28 % 710,760

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 919,360.00 916,440.00 987,600.00 1,043,760.00 0.83 % 1,052,400

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 118,140.00 115,380.00 118,180.00 123,180.00 -4.24 % 117,960

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,660,300.00 1,667,940.00 1,775,740.00 1,877,700.00 1,923,120
รวมงบบุคลากร 1,660,300.00 1,667,940.00 1,775,740.00 1,877,700.00 1,923,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 209,879.00 393,495.25 292,514.25 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 300,000.00 10 % 330,000

คาจ้างให้ผู้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบ
คุมงานกอสร้าง

0.00 0.00 0.00 8,460.00 -100 % 0

คาธรรมเนียมตางๆ 0.00 0.00 0.00 1,530.00 226.8 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 5,850.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

1,094.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ตําบล,ผังชุมชน 0.00 1,950.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 10,882.00 30,000.00 0 % 30,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0.00 0.00 5,700.00 50,000.00 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดทําระบบผังเมือง ผังชุมชน 
แผนที่ชุมชน

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 173,306.97 171,563.27 57,148.70 184,000.00 -18.48 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 384,279.97 572,858.52 366,244.95 583,990.00 570,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,837.00 29,975.00 13,206.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,097.00 44,613.00 36,805.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 105,836.00 108,392.00 153,785.00 320,000.00 1.88 % 326,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 11,355.00 6,540.00 5,300.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 206,567.00 235,405.00 297,367.00 300,000.00 0 % 300,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 1,080.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 39,180.00 11,400.00 6,450.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 19,800.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 403,872.00 436,325.00 533,793.00 770,000.00 776,000
รวมงบดําเนินงาน 813,151.97 1,034,183.52 925,037.95 1,378,990.00 1,371,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1.1 คาจัดซื้อตู้เอกสาร 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

 คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 3-6 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เอกสาร 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโตะ ระดับ 3-6 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 3-6 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก(ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 829,000

ครุภัณฑสํารวจ

กล้องระดับ 0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0 % 0

 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 19,830.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 81,200.00 148,960.00 193,725.77 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -50 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 115,030.00 169,760.00 193,725.77 234,000.00 929,000
รวมงบลงทุน 115,030.00 169,760.00 193,725.77 234,000.00 929,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,588,481.97 2,871,883.52 2,894,503.72 3,490,690.00 4,223,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 44,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการทดสอบวิเคราะหคุณภาพ
น้ําบาดาล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,500

คาจ้างเหมาบริการเปาล้างบอบาดาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 47,500

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 44,000.00 0.00 0.00 81,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 44,000.00 0.00 0.00 81,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง 0.00 44,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสูบน้ํา 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

1.1 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า   21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

 ชุดทดสอบคอนกรีต   12,150.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,150.00 67,000.00 0.00 0.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างอาคารสูบน้ําป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 413,000

โครงการปรับปรุงฌาปนสถานตําบลหนอง
หลม

0.00 0.00 0.00 560,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลหนองหลม

0.00 0.00 0.00 330,000.00 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการกอสร้างโรงซอมบํารุงเครื่องจักร
พร้อมโรงจอดรถ

269,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยพร้อมโรงจอดรถ

0.00 758,500.00 0.00 0.00 0 % 0

  โครงการปรับปรุงระบบประปาดงหอ หมู
ที่ 8 

418,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างลานจอดรถพร้อมราง
ระบายน้ํา

0.00 451,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการปรับปรุงโรงจอดรถด้านหน้า
สํานักงานเทศบาลตําบลหนองหลม  

0.00 36,600.00 0.00 0.00 0 % 0

  โครงการกอสร้างถนน คสล.  หมูที่ 5 405,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลังสํานัก
งานเทศบาลตําบลหนองหลม

0.00 31,000.00 0.00 0.00 0 % 0

 โครงการกอสร้างถนน คสล.  หมูที่ 5 254,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

 โครงการกอสร้างถนน คสล.  หมูที่ 5 143,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

 โครงการปรับปรุงเมรุเผาศพบ้านหนอง
หลม

479,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.  หมูที่ 6 0.00 0.00 290,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.  หมูที่ 6 (2) 0.00 0.00 84,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างทอเหลี่ยม คสล.ลําห้วยรอง
สักเชื่อมคลองสงน้ําทุงผาชอ หมูที่ 5

0.00 0.00 146,500.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างทํานบกั้นน้ําลําห้วยรองช้าง 
หมูที่ 5

0.00 0.00 161,500.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างทํานบกั้นน้ําลําห้วยลําห้วย
ฮุง หมูที่ 1

0.00 0.00 147,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างประตูระบายน้ําลําห้วยหอ
บริเวณวังมัจฉา

0.00 0.00 5,900.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 8 0.00 0.00 438,500.00 0.00 0 % 0
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดซื้อวัสดุดินถมซอมแซมถนนการ
เกษตร ในพื้นที่ตําบลหนองหลม 

0.00 0.00 269,000.00 0.00 0 % 0

โครงการซอมแซมตลิ่งลําห้วยรองช้างพร้อม
ขุดลอก หมูที่ 5

0.00 0.00 207,500.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงคลองสงน้ําห้วยหอ  หมูที่ 
4

0.00 0.00 0.00 188,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0.00 98,000.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

17,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาจ้างให้ผู้รับบริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสร้าง โครงการปรับปรุงฌาปน
สถานตําบลหนองหลม

0.00 0.00 0.00 25,200.00 -100 % 0
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

   
และสิ่งกอสร้าง  (420000)
   

   

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาจ้างให้ผู้รับบริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสร้าง โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหนองหลม

0.00 0.00 0.00 14,850.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,988,400.00 1,375,600.00 1,749,900.00 1,218,050.00 533,000
รวมงบลงทุน 2,021,550.00 1,442,600.00 1,749,900.00 1,218,050.00 533,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 239,578.24 265,910.50 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 239,578.24 265,910.50 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 239,578.24 265,910.50 0.00 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 2,021,550.00 1,726,178.24 2,015,810.50 1,218,050.00 614,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะดงหอหนอง
หลม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 715,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 815,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 815,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 0.00 815,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,610,031.97 4,598,061.76 4,910,314.22 4,708,740.00 5,652,120

66 / 163



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการหมูบ้านเอาชนะยาเสพติด
อยางยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ครอบครัว

9,630.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการสงเสริมอาชีพราษฎร 19,430.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายสงเสริมกลุมสตรีตําบลหนองหลม 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 59,060.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 59,060.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 59,060.00 0.00 0.00 0.00 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กิจกรรมสงเสริมบําบัดฟนฟูและสงเสริม
ฝึกอบรมอาชีพให้แก ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด

0.00 0.00 0.00 38,780.00 0.57 % 39,000

โครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาใช้จายในการสงเสริมอาชีพราษฎร 0.00 15,473.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

คาใช้จายโครงการหมูบ้านเอาชนะยาเสพ
ติดอยางยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ครอบครัว

0.00 2,250.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาใช้จายโครงการแก้ไขปัญหาความยาก
จน

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

คาใช้จายสงเสริมกลุมสตรีตําบลหนองหลม 0.00 25,100.00 29,500.00 40,000.00 0 % 40,000

คาใช้จายในการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายการสร้างความสมานฉันท  การ
ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติและ             
                 สร้างความเข้มแข็ง

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาใช้จายโครงการสงเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาใช้จายโครงการอบรมและรณรงคตอ
ต้านยาเสพติด

0.00 0.00 2,250.00 12,700.00 -21.26 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 42,823.00 31,750.00 436,480.00 434,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 42,823.00 31,750.00 436,480.00 434,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 42,823.00 31,750.00 436,480.00 434,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 59,060.00 42,823.00 31,750.00 436,480.00 434,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการแขงขันกีฬานักเรียน
เยาวชนและประชาชน

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 136,246.00 46,110.00 69,388.00 218,420.00 25.9 % 275,000

รวมค่าใช้สอย 136,246.00 46,110.00 69,388.00 218,420.00 275,000
รวมงบดําเนินงาน 136,246.00 46,110.00 69,388.00 218,420.00 275,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 136,246.00 46,110.00 69,388.00 218,420.00 275,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 136,246.00 46,110.00 69,388.00 318,420.00 375,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายสงเสริมสนับสนุนศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลตําบลหนองหลม

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 19,269.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 19,269.00 0.00 10,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 19,269.00 0.00 30,000.00 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 19,269.00 0.00 30,000.00 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0.00 450.00 450.00 40,000.00 0 % 40,000

 โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,970.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

 คาใช้จายโครงการป้องกันควบคุมไฟปา
และหมอกควัน

8,650.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างฝายชะลอน้ําและซอม
แซมฝายต้นน้ําลําธาร

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

คาใช้จายโครงการป้องกันควบคุมไฟปา
และหมอกควัน

0.00 9,650.00 9,700.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการปลูกปาทดแทน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -80 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 10,620.00 10,100.00 10,150.00 130,000.00 90,000
รวมงบดําเนินงาน 10,620.00 10,100.00 10,150.00 130,000.00 90,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 10,620.00 10,100.00 10,150.00 130,000.00 90,000
รวมแผนงานการเกษตร 10,620.00 29,369.00 10,150.00 160,000.00 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 145,239.18 162,601.00 162,928.00 170,000.00 0 % 170,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 7,240.00 6.35 % 7,700

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 7,208,400.00 7,747,800.00 8,506,800.00 6.39 % 9,050,400

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 4,085,900.00 4,235,200.00 4,800,000.00 -0.2 % 4,790,400

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส 240,000.00 242,000.00 239,500.00 300,000.00 -10 % 270,000

สํารองจาย 164,271.40 42,401.00 7,196.00 300,000.00 0 % 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน 243,920.00 276,429.63 292,285.77 0.00 0 % 0

คาตอบแทนเงินรางวัลนําจับแกเจ้าพนักงาน
ตาม พ.ร.บ  จราจร  พ.ศ.๒๕๒๒

0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0.00 0.00 0.00 28,330.00 11.26 % 31,520

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
หนองหลม

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -13.33 % 130,000

เงินชวยพิเศษ 37,680.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

310,000.00 320,000.00 330,000.00 356,000.00 6.74 % 380,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 178,980.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมงบกลาง 1,320,090.58 12,337,731.63 13,014,909.77 14,719,370.00 15,231,020
รวมงบกลาง 1,320,090.58 12,337,731.63 13,014,909.77 14,719,370.00 15,231,020
รวมงบกลาง 1,320,090.58 12,337,731.63 13,014,909.77 14,719,370.00 15,231,020

รวมแผนงานงบกลาง 1,320,090.58 12,337,731.63 13,014,909.77 14,719,370.00 15,231,020
รวมทุกแผนงาน 19,012,931.64 32,259,972.18 33,142,008.33 41,000,000.00 43,100,000
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        รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม 
อ ำเภอ ดอกค ำใต้   จังหวัดพะเยำ 

        
                 ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 43,100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งานบริหารท่ัวไป รวม 8,900,420 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,640,500 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 

   
1.เงินเดอืนนำยก/รองนำยก จ ำนวน 695,520 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนของผู้บริหำรท้องถ่ิน ได้แก่ นำยกเทศมนตร ีและรอง
นำยกเทศมนตรีตำมอัตรำที่ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยฯ ก ำหนด  โดย
ค ำนวณ ตั้งจ่ำยไว้  12 เดือน   ดังนี ้        
(1)  นำยกเทศมนตร ี เดือนละ  27,600.- บำท  จ ำนวน  12  เดือน   
เป็นเงิน 331,200.- บำท 
(2)  รองนำยกเทศมนตร ีเดือนละ  15,180.- บำท  12 เดือน จ ำนวน 2 คน  
เป็นเงิน 364,320.- บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้      

      

   
2.เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหนง่นำยก/รองนำยก จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี/รอง
นำยกเทศมนตร ีตำมอัตรำทีร่ะเบียบกระทรวงมหำดไทยฯ ก ำหนด โดยค ำนวณตั้ง
จ่ำยไว้   12 เดือน   ดังนี ้        
(1)  นำยกเทศมนตร ีเดือนละ  4,000.-บำท จ ำนวน 12  เดอืน                   
เป็นเงิน 48,000.- บำท 
(2)  รองนำยกเทศมนตร ีเดือนละ  3,000.-
บำท จ ำนวน 12  เดือน จ ำนวน 2 คน เป็นเงิน 72,000.- บำท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้   
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3.เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 120,000 บำท 

      

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษของผู้บริหำรได้แก ่นำยกเทศมนตร ีและรอง
นำยกเทศมนตร ีตำมอัตรำทีร่ะเบียบกระทรวงมหำดไทยฯ ก ำหนด  โดยค ำนวณ
ตั้งจ่ำยไว้  12 เดือน   ดังนี ้        
(1)  นำยกเทศมนตร ีเดือนละ  4,000.-บำท จ ำนวน  12  เดือน    
เป็นเงิน 48,000.- บำท 
(2)  รองนำยกเทศมนตร ีเดือนละ  3,000.-บำท  12 เดือน จ ำนวน  2  คน  
เป็นเงิน 72,000.- บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้         
    

      

   
4.เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล จ ำนวน 198,720 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรกึษำ
นำยกเทศมนตร ีตำมอัตรำทีร่ะเบียบกระทรวงมหำดไทยฯ ก ำหนดโดยค ำนวณตั้ง
จ่ำยไว้  12 เดือน ดังนี ้        
(1)  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี เดือนละ 9,660 บำท  จ ำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 115,920.- บำท 
(2)  ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตร ี เดือนละ 6,900.-บำท จ ำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 82,800.- บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
  

      

   
5.เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 1,490,400 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล โดยค ำนวณตั้งจ่ำย
ไว้  12 เดือน ดังนี ้        
(1)  ประธำนสภำเทศบำล   เดือนละ  15,180.- บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็น
เงิน 182,160.- บำท 
(2)  รองประธำนสภำเทศบำล  เดือนละ 12,420.-บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็น
เงิน 149,040.- บำท 
(3)  สมำชิกสภำเทศบำล เดือนละ 9,660.-บำทจ ำนวน 10 คน
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,015,860 บาท 

   
1.เงินเดอืนพนักงำน จ ำนวน 3,388,320 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรงุประจ ำปีให้แก่พนักงำน
เทศบำล จ ำนวน 11 อัตรำ ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำล  หัวหน้ำส ำนัก
ปลัด ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร เจ้ำพนักงำน
ธุรกำรช ำนำญงำน นักวิชำกำรจัดเกบ็รำยได ้ช ำนำญกำร นักวิชำกำรเงินและบญัชี
ปฏิบัติกำร เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน เจ้ำพนักงำนจัดเกบ็รำยได้ช ำนำญ
งำน โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้  12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  

      

   
2.เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 132,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนส ำหรับพนกังำนที่ได้รบัเงนิประจ ำต ำแหน่งตำม
กฎหมำย ว่ำด้วยเงินเดือนเงินประจ ำต ำแหน่ง และมสีิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็น
รำยเดือนเท่ำกบัอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งที่ได้รับ        
อยู ่ อัตรำเดือนละ 4,000.- บำท จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง และอัตรำเดือน
ละ  3,500.- บำท จ ำนวน  2 ต ำแหน่ง โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้  12 เดือน          
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้   

      

   
3.ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 446,160 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงให้แก่พนกังำนจ้ำงตำมภำรกจิ จ ำนวน 3 อัตรำ

โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้  12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  
      

   
4.เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 49,380 บำท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ จ ำนวน  3 อัตรำโดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้  12  เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,123,920 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 242,400 บาท 

   
1.ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 90,000 บำท 

      

  1.1 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรซื้อหรือกำรจ้ำง, กรรมกำรตรวจกำร
จ้ำง ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง  จ ำนวน 80,000 บำท          
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรซื้อหรอืกำร
จ้ำง คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
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1.2 เงินตอบแทนรำงวัลกำรสอบและกำรตรวจกำรประเมินบุคลำกรตำมที่
ระเบียบกฎหมำยและหนงัสือสั่งกำรก ำหนดจ ำนวน 10,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำงวัลกำรสอบและกำรตรวจกำรประเมินบุคลำกรตำมที่
ระเบียบกฎหมำยและหนงัสือสั่งกำรก ำหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

   
2.ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน
เทศบำล พนักงำนจ้ำงตำม ภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทั่วไป และผู้มสีิทธิเบกิได้   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

   
3.ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 120,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กบัพนักงำนเทศบำลผู้มสีิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ

ฯ จ ำนวน 2 อัตรำ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
      

   
4.เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 12,400 บำท 

   
      เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกำรศึกษำบุตรของผูบ้รหิำร พนักงำนเทศบำลและผู้มสีิทธิเบิกได้     
      ตำมระเบียบ ฯ ก ำหนด จ ำนวน 2 อัตรำ  ตั้งจ่ำยจำกเงนิรำยได้ 

   

   
ค่าใช้สอย รวม 990,000 บาท 

   
1.รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
1.1 ค่ำโฆษณำและเผยแพร ่ จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือ้วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำเอกสำร

เผยแพร ่ท ำป้ำยประชำสมัพันธ์ต่ำง ๆ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
      

    
1.2 ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำร จ ำนวน 450,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำให้ผูร้ับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นกำร
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิง่ก่อสร้ำง อย่ำงใดและอยู่ในควำม
รับผิดชอบของผู้รบัจ้ำง และค่ำจ้ำงเหมำก ำจัด ขยะอันตรำยในชุมชน ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  

      

    
1.3 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในเทศบำลต ำบล

หนองหลม่ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
      

    
1.4 ค่ำเบี้ยประกันภัย จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประกันภัย รถยนต ์ รถจักรยำนยนต์  และรถอื่น ๆ  ของ
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองหล่ม  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้    
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2.รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรบัรองและพิธีกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  2.1 ค่ำรับรอง จ ำนวน 10,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับรอง ในกำรต้อนรบับุคคลหรอืคณะ
บุคคล เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญหรอืของทีร่ะลึก  ค่ำ
พิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนือ่งในกำรเลี้ยงรับรองทั้ง ค่ำบริกำร ฯลฯ ซึ่ง
จ ำเป็นต้องจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรรบัรอง กำรต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มำนิเทศ
งำนตรวจงำน หรือเยี่ยมชม หรือ ทัศนะศึกษำดูงำนและเจ้ำหน้ำที่ทีเ่กี่ยวข้อง  ซึ่ง
ร่วมต้อนรบับุคคลหรอืคณะบุคคล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้    
2.2 ค่ำเลี้ยงรบัรองในกำรประชุมสภำทอ้งถ่ิน หรอืคณะกรรมกำร หรือ
คณะอนุกรรมกำร จ ำนวน 10,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรบัรอง ในกำรกำรประชุมสภำทอ้งถ่ิน หรือ
คณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำรที่ได้รบักำรแตง่ตั้งตำมกฎหมำย หรอืตำม
ระเบียบ หรือหนังสือสัง่กำรของกระทรวงมหำดไทย หรอืกำรประชุมระหว่ำง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินกบัรัฐวิสำหกจิหรือเอกชน  เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำ
เครื่องดืม่ ต่ำงๆ เครื่องใช้ในกำรเลี้ยงรบัรอง และค่ำบริกำรอืน่ๆ ทั้งนี้ใหร้วมถึง
ผู้เข้ำร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้ำหน้ำทีท่ี่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ำร่วมประชุม  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 

      

   
3.รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ    

    
3.1 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพฒันำเพือ่กำรบรหิำรที่มีประสิทธิภำพ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกำรออกบรกิำรประชำชนเคลื่อนที่  จัดหำตูร้บัเรือ่งรำวร้อง
ทุกข์  ร้องเรียนประจ ำหมูบ่้ำน  กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร  เช่น  แผ่น
พับ  ใบปลิว  โปสเตอร ์ และจัดท ำป้ำยปิด ประกำศข้อมลูข่ำวสำรประจ ำ
หมู่บ้ำน  และส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ         
พอเพียง ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที่ 92   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้   

      

    
3.2 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันท้องถ่ินไทย จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันท้องถ่ินไทยและอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่165  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
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3.3 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันเทศบำล จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆทีจ่ ำเป็น ในกำรจัดงำนวัน
เทศบำล ประจ ำป ี พ.ศ. 2563 หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 166  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  

      

    
3.4 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริม กำรจัดท ำแผนและกำรจัดประชุมประชำคม จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสง่เสรมิกำรจัดท ำแผนพัฒนำต ำบลและกำรจัด
ประชุมประชำคมแผนพัฒนำท้องถ่ิน และแผนชุมชน ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 95 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 

      

    
3.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  จัดนิทรรศกำร  กำรประกวด  กำรฝกึอบรม และ
สัมมนำ 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  จัดนิทรรศกำร  กำรประกวด  กำร
ฝึกอบรม และ สัมมนำต่ำง ๆ กำรแข่งขัน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

    
3.6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจกัร จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  ของผู้บริหำรท้องถ่ิน  พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  และ สมำชิกสภำเทศบำล  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ (ส ำนักปลัด  กองคลงั)  

      

    
3.7 ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมหนังสือสั่งกำร
ต่ำง ของสมำชิกสภำเทศบำล ผู้บรหิำรท้องถ่ิน พนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และ พนักงำนจ้ำงทั่วไป (ส ำนัก
ปลัด,กองคลัง) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  

      

    
3.8 ค่ำพวงมำลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำ จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือ้พวงมำลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้หรือพวงมำลำในพิธี

ต่ำง ๆ และ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
      

    
3.9 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริต จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสง่เสรมิคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปอ้งกันกำร
ทุจริตและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่95 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
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4.ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่ช ำรุด
เสียหำย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร ์ เครื่องถ่ำยเอกสำร เครือ่งปรับอำกำศ หอ
กระจำยข่ำว ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   

      

   
ค่าวัสดุ รวม 274,280 บาท 

   
1.วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 75,000 บำท 

      

  1.1 ค่ำวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 60,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของเครือ่งใช้ส ำนักงำน
ต่ำง ๆ  เช่น กระดำษ  ดินสอ ปำกกำ แฟ้ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้         
1.2 ค่ำน้ ำด่ืม จ ำนวน 15,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือ้น้ ำดื่มส ำหรับบรกิำร
ประชำชนในส ำนักงำน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้      

      

   
2.วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น ไมโครโฟน  ขำต้ังไมโครโฟน สำยอำกำศ

หรือเสำอำกำศ ส ำหรับวิทย ุ  ฯลฯ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
      

   
3.วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 39,280 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดงุำนบ้ำนครัวต่ำงๆ เช่น แปรง ไม้กวำด ผงซักฟอก ฯลฯ  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
      

   
4.วัสดุยำนพำหนะและขนสง่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนสง่  เช่น ยำงรถยนต์
ส่วนกลำง รถจักรยำนยนต์ หัวเทียน  เบำะรถยนต ์ แบตเตอรี ่ ไฟเบรก  น็อต
และสกร ูฯลฯ และรถยนต ์ รถจักรยำนยนต์ รถบรรทกุน้ ำเอนกประสงค์    
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 

      

   
5.วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 100,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อลื่นต่ำง ๆ เช่น น้ ำมันดีเซล  น้ ำมัน

เบนซิน  ถ่ำน แก๊สหงุต้ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้    
      

   
6.วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมลู  หัวพิมพ์หมึกพิมพ ์
แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 617,240 บาท 

   
1.ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 532,240 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำส ำนักงำนเทศบำล  ค่ำไฟฟ้ำระบบประปำและค่ำ
ไฟฟ้ำสำธำรณะ อำคำรสถำนทีอ่ื่นๆ ที่เทศบำลรบัผิดชอบและกระแสไฟฟ้ำ
สำธำรณะที ่ก.ฟ.ภ.เรียกเกบ็ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้   

      

   
2.ค่ำบริกำรโทรศัพท ์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ของส ำนักงำนเทศบำลรวมทั้งค่ำโทรศัพท์ทำงไกลติดต่อ

รำชกำรต่ำง ๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้        
      

   
3.ค่ำบริกำรไปรษณีย ์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดวงตรำไปรษณียำกร  ค่ำธนำณัติ ค่ำเช่ำตู้
ไปรษณีย์  ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงิน ในระบบ GFMIS    และอื่นๆ   ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้

      

   
4.ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 45,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรสำร  ค่ำวิทยุสื่อสำร ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำวิทยุติดตำม
ตัว  ค่ำใช้จ่ำย เกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  และค่ำสือ่สำร
อื่น ๆ  เช่น เคเบิล้ทีวี  ค่ำเช่ำช่องสัญญำณ  ค่ำเช่ำคู่สำยวงจร ค่ำเช่ือมโยง
โครงข่ำย,ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต, ค่ำเช่ำบริกำรศูนย์ส่งสัญญำณระบบอินเตอร์เน็ต        
และกำรสื่อสำรอื่น ๆ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้    

      

  
งบลงทุน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรบัปรุงครุภัณฑ์       

    
1.ค่ำบ ำรุงรักษำและปรบัปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่ช ำรุด
เสียหำย ได้แก่ รถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ รถยนต์
ส่วนกลำง รถจักรยำนยนต์ ฯลฯ และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
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งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจา่ยอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รำยจ่ำยอื่น       

    
1.ค่ำจ้ำงทีป่รึกษำ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผูร้ับบริกำรในเขตพื้นที่ต ำบล
หนองหลม่  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้         
  

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       

    
1.อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำซำง จ ำนวน 16,000 บำท 

      

  อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำซำง(ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชน) จ ำนวน 16,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ปีงบประมำณ 2563 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565)  หน้ำที ่91  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
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งานบริหารงานคลัง รวม 743,900 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 666,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท 

   
1.ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 48,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กบัพนักงำนเทศบำลผู้มสีิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ

ฯ) จ ำนวน 1 อัตรำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
      

   
2.เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 34,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผู้บริหำร พนักงำนเทศบำลและผู้ทีม่ี

สิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ ก ำหนด จ ำนวน 2 อัตรำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 444,000 บาท 

   
1.รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
1.1 ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำร จ ำนวน 384,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำให้ผูร้ับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นกำร
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิง่ก่อสร้ำง อย่ำงใดและอยู่ในควำม
รับผิดชอบของผู้รบัจ้ำง และค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดขยะอันตรำยในชุมชน ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

      

   
2.รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำแผนที่ภำษี จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและปรับปรงุระบบแผนที่
ภำษี ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 94  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 

      

    
2.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำร และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องในกำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรจัดเก็บรำยได ้ฯลฯ ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่94 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  

      

   
3.ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่ช ำรุด
เสียหำย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร ์ฯลฯ และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท 

   
1.วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 50,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของเครือ่งใช้

ส ำนักงำน ต่ำง ๆ เช่น กระดำษ  ดินสอ ปำกกำ แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
      

   
2.วัสดุยำนพำหนะและขนสง่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนสง่  เช่น ยำงรถยนต์
ส่วนกลำง รถจักรยำนยนต์ หัวเทียน เบำะรถยนต์  แบตเตอรี ่ ไฟเบรก น็อตและ
สกร ูฯลฯ และรถยนต ์ รถจักรยำนยนต์ รถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์  ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้ 

      

   
3.วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 50,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อลื่นต่ำง ๆ เช่น น้ ำมันดีเซล  น้ ำมัน

เบนซิน  ถ่ำน แก๊สหงุต้ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
      

   
4.วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ  เช่น  แผ่นบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ ์ หมึก

พิมพ ์แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
      

  
งบลงทุน รวม 77,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,900 บาท 

   
1.ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร ่       

    
1.1 ป้ำยไฟว่ิง LED จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพื่อจัดซื้อป้ำยไฟว่ิง LED  ขนำด 96x32x10 เซนติเมตร จ ำนวน 1 ชุด รำคำชุด
ละ 15,000.-บำท  โดยครุภัณฑ์ดังกล่ำวเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ ์ประจ ำป ี2561 แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกำรท ำงำนและเพื่อ
กำรประชำสมัพันธ์ส ำหรับงำนจัดเกบ็รำยได ้และงำนอืน่ๆ ของเทศบำล ซึ่งจัดหำ
ได ้ตำมรำคำท้องตลำดจะค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในกำรปฏิบัติงำน ควำม
เหมำะสมและกำรประหยัดงบประมำณ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที ่204 ตั้งจ่ำยจำกเงนิรำยได ้
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2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

    
2.1 เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ ำนวน 12,900 บำท 

      

  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ ์(Ink Tank Printer)  จ ำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บำท รวมเป็น
เงิน 12,900.- บำท โดยใช้เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์ฉบับเดือนมีนำคม 2562 ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสือ่สำร โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี ้        
 - เป็นเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มติดตั้งถังหมกึพิมพ(์Ink Tank Printer) จำก
โรงงำนผูผ้ลิต         
 - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dp         
 - มีควำมเร็วในกำรพมิพ์ร่ำงขำวด ำส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อย
กว่ำ 20 หน้ำต่อนำที(ppm) หรือ         
 8.8 ภำพต่อนำที(ipm)         
 - มีควำมเร็วในกำรพมิพ์ร่ำงสสี ำหรบักระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 10 หน้ำต่อ
นำที(ppm) หรือ 5 ภำพ         
 ต่อนำที(ipm)         
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง         
 - มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น         
 - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom          
 ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่204  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

   
3.ค่ำบ ำรุงรักษำและปรบัปรุงครุภัณฑ์       

    
3.1 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรงุครุภัณฑ ์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่ช ำรุด
เสียหำย ได้แก่ รถยนต์ส่วนกลำง รถจักรยำนยนต์  ฯลฯ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 992,280 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 341,280 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 341,280 บาท 

   
1.เงินเดอืนพนักงำน จ ำนวน 221,280 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรงุประจ ำปีให้แก่พนักงำนเทศบำลของงำน
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย จ ำนวน  1  อัตรำ   ต ำแหน่งเจ้ำ
พนักงำนปอ้งกันช ำนำญงำน  ก ำหนดโดยค ำนวณ ตั้งจ่ำยไว้ 12 เดือน  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

   
2.ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 108,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงทั่วไป  จ ำนวน  1  อัตรำ  โดยค ำนวณตั้งจ่ำย

ไว้  12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
      

   
3.เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 12,000 บำท 

      
   เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนกังำนจ้ำง

ทั่วไป จ ำนวน  1 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้  12  เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
      

  
งบด าเนินงาน รวม 651,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 616,000 บาท 

   
1.รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
1.1 ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำร จ ำนวน 606,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำให้ผูร้ับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นกำร
ประกอบ  ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิง่ก่อสร้ำงอย่ำงใดและอยู่ในควำม
รับผิดชอบของผู้รบัจ้ำงฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้        

      

   
2.รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
2.1 ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมหนังสือสั่งกำร
ต่ำงๆ ของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท 

   
1.วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5,000 บำท 

      
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิง่ของเครื่องใช้ส ำนักงำน

ต่ำง ๆ  เช่น กระดำษ  ดินสอ ปำกกำ แฟ้ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
      

   
2.วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น ไมโครโฟน  ขำต้ังไมโครโฟน สำยอำกำศ
หรือเสำอำกำศ ส ำหรับวิทย ุ  ฯลฯ   และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง    
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 

      

   
3.วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออปุกรณ์วัสดุก่อสร้ำงต่ำง ๆ   เช่น   สี แปรง
ทำส ี กระเบื้อง ปูนซเีมนต ์ทรำย สังกะส ีตะปู ค้อน จอบ  เสียม สว่ำน  เลื่อย ท่
อน้ ำ  และอปุกรณ์ประปำ  ไม้ต่ำง ๆ   ท่อต่ำง ๆ และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง  ฯลฯ     
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

   
4.วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดเุครื่องแต่งกำยส ำหรับผู้ปฏิบัตงิำนป้องกนัและบรรเทำสำ
ธำรณภัย เช่น เสื้อ สะท้อนแสง  กำงเกง  รองเท้ำ  หมวก เข็มขัด  ผ้ำผกูข้อ  และ
วัสดุเครื่องแต่งกำย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 

      

   
5.วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมลู  หัวพิมพ์หมึก

พิมพ ์แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
      

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,009,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 235,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 

   
1.ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  1.1 ค่ำตอบแทนให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จ ำนวน 45,000 บำท                             
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แกอ่ำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เกี่ยวกับงำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หรือกำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนตำมกฎหมำย เช่น เทศกำล ปี
ใหม ่เทศกำลสงกรำนต์ เป็นต้น โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน อปพร. และค่ำใช้จ่ำย
อื่นที่จ ำเป็น ส ำหรบัชุดปฏิบัติกำรประจ ำจุดตรวจ ด่ำนตรวจร่วมและอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ประชำชนที่สญัจรผ่ำนไปมำและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
1.1 โครงกำรพฒันำศักยภำพเครือข่ำยอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรอืน (อปพร.) จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรกจิกรรมของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 95  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 

      

    
1.2 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปอ้งกันและลดอุบัตเิหตุอบุัติภัย และสำธำรณภัย จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรป้องกนัและลดอุบัตเิหตทุำงถนนในช่วงเทศกำล
ส ำคัญ เช่น เทศกำล ปีใหม ่เทศกำลสงกรำนต ์เป็นต้น โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน อปพร.   และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และค่ำใช้จ่ำยอืน่ที่
จ ำเป็น ฯลฯ ส ำหรับชุดปฏิบัตกิำรประจ ำจุดตรวจ ด่ำนตรวจร่วมและอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ประชำชนที่สญัจรผ่ำนไปมำ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่95 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  

      

    
1.3 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อบรรเทำสำธำรณภัย จ ำนวน 20,000 บำท 

      

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบรรเทำสำธำรณภัยต่ำง ๆ  ที่อำจเกิดข้ึน  ซึง่มิอำจคำดหมำยได้
ล่วงหน้ำ โดย จ่ำยเป็นค่ำวัสด ุ อุปกรณ์ก่อสร้ำงต่ำง ๆ สิ่งของเครือ่งใช้
อุปโภค  บริโภค  ในกำรช่วยเหลือประชำชนที่ได้รบัควำมเดอืดร้อนจำกสำธำรณ
ภัยต่ำง ๆ  หรือภัย อื่น ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที ่96  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  

      

    
1.4 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันสำธำรณภัย จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยต่ำง ๆ  ที่เกิดข้ึน  เช่น
อุทกภัย อัคคีภัย วำตภัย อุบัติภัยกำรจรำจร  อุบัติภัยทำงกำรท ำงำน  อุบัติภัยใน
สำธำรณสถำน และสำธำรณภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำรให้ควำมรู้แก่นักเรียน
และประชำชน ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 96   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท 

   
1.วัสดุเครื่องดับเพลงิ จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดเุครื่องดับเพลงิ  เช่น  สำยสง่น้ ำดับเพลิง   ข้อต่อข้อแยก
ต่ำง ๆ  หัวฉีด อุปกรณ์ดับเพลิงต่ำง ๆ  สำยสบูน้ ำดับเพลงิ สำยสง่ดับเพลงิ เครื่อง
ดับเพลิงเคม ีข้อต่อส่งน้ ำดบัเพลงิ ข้อต่อดูดน้ ำ หัวฉีด         
หรืออื่นๆ ที่เป็นวัสดุเครื่องดบัเพลงิ กำรเตมิน้ ำยำเคม ีฯลฯ           
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  
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งบลงทุน รวม 774,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 774,000 บาท 

   
1.ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง       

    
1.1 รถบรรทุก(ดเีซล) จ ำนวน 715,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถบรรทกุ(ดีเซล) จ ำนวน 1 คัน ๆ ละ 715,000.-
บำท (รำยละเอียดตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ ์ส ำนักงบประมำณ  ธันวำคม  
๒๕61) โดยมีคุณลักษณะดังนี ้        
ขนำด 1 ตัน ขับเคลือ่น 2 ล้อ ปรมิำตรกระบอกสบูไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซ ีหรอืก ำลงั
เครื่องยนตส์ูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์          
    -แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลงัคนขับ (cab)         
 1) มีน้ ำหนกับรรทกุไม่ต่ ำกว่ำ 1 ตัน         
 2) มีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับส ำหรบันั่งหรือเกบ็ของได ้        
 3) เป็นกระบะส ำเร็จรูป         
 4) เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ         
 ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่206  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

   
2.ครุภัณฑ์อื่น       

    
2.1 เลื่อยโซ่ยนต ์ จ ำนวน 9,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ตัดแต่งกิง่ไม้ใหญ ่จ ำนวน 1 เครื่อง          
โดยครุภัณฑ์ดังกล่ำวเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบญัชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ประจ ำป ี2561 แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกำรท ำงำนและเพื่อใช้ในงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณะภัย และงำนอื่นๆ ของเทศบำล           
ซึ่งจัดหำได้ ตำมรำคำท้องตลำดจะค ำนึงถึงประโยชนส์ูงสุดในกำร
ปฏิบัติงำน ควำมเหมำะสมและกำรประหยัดงบประมำณ โดยมีคุณลักษณะดังนี ้        
  -เป็นเลื่อยเครื่องยนต ์แบบบำร ์ขนำด 11.5 นิ้ว         
  -เป็นเครื่องยนตเ์บนซลิ 2 จังหวะ          
ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 208 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

   
3.ค่ำบ ำรุงรักษำและปรบัปรุงครุภัณฑ์       

    
3.1 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรงุครุภัณฑ ์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆ ได้แก่รถบรรทกุน้ ำ
อเนกประสงค์ รถยนต์ส่วนกลำง ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 8,240,860 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,212,960 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,212,960 บาท 

   
1.เงินเดอืนพนักงำน จ ำนวน 2,447,760 บำท 

      

  1.1 เงินเดือนพนกังำน  (5220100)        จ ำนวน 396,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรงุประจ ำปีให้แก่พนักงำนเทศบำลของงำน
กำรศึกษำ จ ำนวน  1  อัตรำ   ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร โดยค ำนวณ
ตั้งจ่ำยไว้ 12 เดือน ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้       
1.2 เงินเดือนพนกังำน  (5220100)       จ ำนวน 2,051,760 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรงุประจ ำปีให้แก่ พนักงำนคร ูต ำแหน่งครู
ผู้ดูแลเดก็ จ ำนวน 7 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ 12 เดือน  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
2.เงินวิทยฐำนะ จ ำนวน 294,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรส ำหรับพนักงำนครูเทศบำลศูนย์
พัฒนำเด็กเลก็เทศบำลต ำบล         
หนองหลม่ จ ำนวน 7 อัตรำ ๆ ละ 3,500 บำท โดยค ำนวณตั้งจ่ำย
ไว้  12 เดือน รำยละเอียดตำมหนังสือ         
ที่ มท. 0809.4/ว 1875 ลงวันที ่21 มิถุนำยน 2561 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป    

      

   
3.ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,428,720 บำท 

      

  3.1 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (5220700)       จ ำนวน 329,640 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงให้แก่พนกังำนจ้ำงตำมภำรกจิและพนกังำนจ้ำง
ทั่วไปของงำนกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ และ
ต ำแหน่งผู้ดูแลเด็กเลก็ 1 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้  12 เดือน  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  
3.2 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (5220700)       จ ำนวน 963,360 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงให้แก่พนกังำนจ้ำงตำมภำรกจิ ต ำแหน่งผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเดก็ จ ำนวน 6  อัตรำ  โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้  12 เดือน  
3.3 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (5220700)      จ ำนวน 135,720 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของผู้ดูแลเด็กและเงินเพิม่ค่ำครองชีพช่ัวครำวของผู้ดูแล
เด็ก(สมทบในส่วนทีเ่กินจำกเงินอุดหนุน)  รำยละเอียดตำมหนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท. 0893.3/ว 1223 ลงวันที ่20 มิถุนำยน 2554   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้        
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4.เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 42,480 บำท 

      

  4.1 เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  (5220800)      จ ำนวน 12,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงทัว่ไป จ ำนวน  1 อัตรำ
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้  12  เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
4.2 เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  (5220800)      จ ำนวน 30,480 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่ผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน  6 อัตรำ  โดย
ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้                    

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,623,600 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 21,900 บาท 

   
1.เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 21,900 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของนกัวิชำกำรศึกษำ ครูผู้ดูแลเด็ก และ
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนำเด็กเลก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้ทีม่ีสทิธิเบิกได้
ตำมระเบียบ ฯ ก ำหนด ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 4,200บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป 17,700 บำท 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,587,450 บาท 

   
1.รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
1.1 ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำร จ ำนวน 96,000 บำท 

      

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำใหผู้้รบัจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ซึ่งมิใช่เป็นกำร
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิง่ก่อสร้ำง อย่ำงใดและอยู่ในควำม
รับผิดชอบของผู้รบัจ้ำง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้      

      

   
2.รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
2.1 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจ้ำงนักเรียนนักศึกษำท ำงำนในช่วงปดิภำคเรียนและสอน
พิเศษ 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจ้ำงนักเรียนนักศึกษำท ำงำนในช่วงปิดภำคเรียน
และสอนพิเศษช่วงปิดภำคเรียนและเสำร์ – อำทิตย์ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 104 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้     

      

    
2.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครผูู้ดูแลเดก็ของศูนย์พฒันำเด็กเล็ก จ ำนวน 26,000 บำท 

      

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำครผูู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒันำเด็กเลก็ ในกำร
ฝึกอบรมให้ควำมรู้กำรปฏิบัตงิำน  ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อัตรำคนละ 2,
๐๐๐  บำท / ป ีจ ำนวน  ๑๓  คน  ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่97 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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2.3 ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกิจกรรม เด็ก และเยำวชน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกจิกรรมของเด็กและเยำวชน  เป็นกำรส่งเสริม
เด็ก และเยำวชน ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่167  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้   

      

    
2.4 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเลก็ จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินส ำหรับพฒันำผู้ประกอบวิชำชีพครูที่สงักัดศูนย์พัฒนำเด็กเลก็ของ
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม จ ำนวน 7 อัตรำ ๆ  ละ 10,000 บำท/ป ีรำยละเอียด
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 และหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวำคม 2558  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

    
2.5 ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมหนังสือสั่งกำร
ต่ำงๆ ของพนักงำนเทศบำล  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  

      

    
2.6 โครงกำรส่งเสริมและพฒันำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองหลม่ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรงุซ่อมแซมอำคำร  ปรับปรุงภูมทิัศน์ และ
อื่น ๆ ที่เป็นกจิกำรที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก จ ำนวน 4  ศูนย์ ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่104 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  

      

    
2.7 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ(ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์
พัฒนำเด็กเลก็ต้นแบบหนองหล่ม) 

จ ำนวน 210,700 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร
กลำงวัน  จ ำนวน  43 คน ๆ ละ 20 บำท จ ำนวน 245 วัน ปรำกฏในแผนพฒันำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 101           
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    
2.8 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ(ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์
พัฒนำเด็กเลก็บ้ำนปำงงุ้น) 

จ ำนวน 102,900 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร
กลำงวัน  จ ำนวน 21 คน ๆ ละ 20  บำท  จ ำนวน 245 วัน ปรำกฏในแผนพฒันำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 101           
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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2.9 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ(ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์
พัฒนำเด็กเลก็บ้ำนใหม่เหนือ) 

จ ำนวน 230,300 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร
กลำงวัน  จ ำนวน 47 คน ๆ ละ 20  บำท  จ ำนวน  245 วัน ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่101           
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

    
2.10 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ(ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์
พัฒนำเด็กเลก็วัดไชยมงคล) 

จ ำนวน 264,600 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร
กลำงวัน  จ ำนวน  54 คน ๆ ละ 20 บำท  จ ำนวน 245  วัน ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่102  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    
2.11 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 
(รำยหัว)  ส ำหรบัศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหมเ่หนอื 

จ ำนวน 79,900 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว) ส ำหรบัศูนย์พฒันำเด็กเลก็บ้ำนใหม่
เหนือ จ ำนวน 47 คน ๆ ละ 1,700 บำท ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่97  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

    
2.12 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 
(รำยหัว)ส ำหรับศูนย์พฒันำเดก็เล็กต้นแบบหนองหล่ม 

จ ำนวน 73,100 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว) ส ำหรบัศูนย์พฒันำเด็กเลก็ต้นแบบ
หนองหลม่ จ ำนวน 43 คน ๆ ละ 1,700 บำท ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่97 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

    
2.13 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 
(รำยหัว)ส ำหรับศูนย์พฒันำเดก็เล็กบ้ำนปำงงุ้น 

จ ำนวน 35,700 บำท 

      

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว) ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็กเลก็บ้ำน
ปำงงุ้น จ ำนวน 21  คน  ๆ ละ 1,700 บำท ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่97 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    
2.14 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 
(รำยหัว)ส ำหรับศูนย์พฒันำเดก็เล็กวัดไชยมงคล 

จ ำนวน 91,800 บำท 

      

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว) ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็กเลก็วัดไชย
มงคล จ ำนวน 54 คน ๆ  ละ 1,700 บำท ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่98 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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2.15 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรสถำนศึกษำ ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กค่ำกจิกรรมพัฒนำผู้เรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม 

จ ำนวน 18,490 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกจิกรรมพัฒนำผู้เรียนส ำหรบั ศพด. ต้นแบบหนอง
หล่ม จ ำนวน 43 คนๆละ 430 บำทต่อป ีปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่101  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

    
2.16 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรสถำนศึกษำ ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กค่ำกจิกรรมพัฒนำผู้เรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงงุ้น 

จ ำนวน 9,030 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกจิกรรมพัฒนำผู้เรียนส ำหรบั ศพด. บ้ำนปำงงุ้นจ ำนวน 21 คนๆ
ละ 430 บำทต่อป ีปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที ่100  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    
2.17 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรสถำนศึกษำ ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กค่ำกจิกรรมพัฒนำผู้เรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่เหนือ 

จ ำนวน 20,210 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกจิกรรมพัฒนำผู้เรียนส ำหรบั ศพด. บ้ำนใหม่
เหนือ จ ำนวน 47 คนๆละ 430 บำทต่อป ีปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่100  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    
2.18 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรสถำนศึกษำ ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กค่ำกจิกรรมพัฒนำผู้เรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไชยมงคล 

จ ำนวน 23,220 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกจิกรรมพัฒนำผู้เรียนส ำหรบั ศพด. วัดไชยมงคล จ ำนวน 54 คนๆ
ละ 430 บำทต่อป ีปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที ่101 ตั้งจ่ำยจำกเงนิอุดหนุนทั่วไป 

      

    
2.19 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรสถำนศึกษำ ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กคำ่เครื่องแบบนกัเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม 

จ ำนวน 12,900 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนกัเรียนส ำหรบั ศพด. ต้นแบบหนอง
หล่ม จ ำนวน 43 คนๆละ 300 บำทต่อป ีปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่100  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

    
2.20 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรสถำนศึกษำ ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กค่ำเครื่องแบบนกัเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงงุ้น 

จ ำนวน 6,300 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนกัเรียนส ำหรบั ศพด. บ้ำนปำงงุน้จ ำนวน 21 คนๆ
ละ 300 บำทต่อป ีปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที ่100 ตั้งจ่ำยจำกเงนิอุดหนุนทั่วไป 
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2.21 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรสถำนศึกษำ ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กค่ำเครื่องแบบนกัเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหมเ่หนอื 

จ ำนวน 14,100 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนกัเรียนส ำหรบั ศพด. บ้ำนใหมเ่หนือ จ ำนวน 47 คนๆ
ละ 300 บำทต่อป ีปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่99  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    
2.22 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรสถำนศึกษำ ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กค่ำเครื่องแบบนกัเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไชยมงคล 

จ ำนวน 16,200 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนกัเรียนส ำหรบั ศพด. วัดไชยมงคล จ ำนวน 54 คนๆ
ละ 300 บำทต่อป ีปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที ่100  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

    
2.23 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรสถำนศึกษำ ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กค่ำหนังสือเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้นแบบหนองหลม่ 

จ ำนวน 8,600 บำท 

      

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหนงัสือเรียนส ำหรบั ศพด. ต้นแบบหนองหล่ม จ ำนวน 43 คนๆ
ละ 200 บำทต่อป ีปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที ่98  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

    
2.24 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรสถำนศึกษำ ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กค่ำหนังสือเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงงุ้น 

จ ำนวน 4,200 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียนส ำหรบั ศพด. บ้ำนปำงงุ้นจ ำนวน 21 คนๆ
ละ 200 บำทต่อป ีปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่98  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

    
2.25 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรสถำนศึกษำ ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กค่ำหนังสือเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่เหนือ 

จ ำนวน 9,400 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียนส ำหรบั ศพด. บ้ำนใหมเ่หนอื จ ำนวน 47 คนๆ
ละ 200 บำทต่อป ีปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่98 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   

      

    
2.26 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรสถำนศึกษำ ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กค่ำหนังสือเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไชยมงคล 

จ ำนวน 10,800 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียนส ำหรบั ศพด. วัดไชยมงคล จ ำนวน 54 คนๆ
ละ 200 บำทต่อป ีปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่98  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  
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2.27 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรสถำนศึกษำ ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กค่ำอปุกรณ์กำรเรียนศูนย์พฒันำเด็กเลก็ต้นแบบหนองหลม่ 

จ ำนวน 8,600 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอปุกรณ์กำรเรียนส ำหรับ ศพด. ต้นแบบหนอง
หล่ม จ ำนวน 43 คนๆละ 200 บำทต่อป ีปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่99  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    
2.28 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรสถำนศึกษำ ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กค่ำอปุกรณ์กำรเรียนศูนย์พฒันำเด็กเลก็บ้ำนปำงงุ้น 

จ ำนวน 4,200 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอปุกรณ์กำรเรียนส ำหรับ ศพด. บ้ำนปำงงุ้นจ ำนวน 21 คนๆ
ละ 200 บำทต่อป ีปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที ่99  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    
2.29 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรสถำนศึกษำ ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กค่ำอปุกรณ์กำรเรียนศูนย์พฒันำเด็กเลก็บ้ำนใหม่เหนือ 

จ ำนวน 9,400 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอปุกรณ์กำรเรียนส ำหรับ ศพด. บ้ำนใหม่เหนอื จ ำนวน 47 คนๆ
ละ 200 บำทต่อป ีปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่99  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป    

      

    
2.30 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรสถำนศึกษำ ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กค่ำอปุกรณ์กำรเรียนศูนย์พฒันำเด็กเลก็วัดไชยมงคล 

จ ำนวน 10,800 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียนส ำหรบั ศพด. วัดไชยมงคล จ ำนวน 54 คนๆ
ละ 200 บำทต่อป ีปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่99  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 1,014,250 บาท 

   
1.วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5,000 บำท 

      
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิง่ของเครื่องใช้ส ำนักงำน

ต่ำง ๆ  เช่น กระดำษ  ดินสอ ปำกกำ แฟ้ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
      

   
2.ค่ำอำหำรเสริม (นม) จ ำนวน 1,004,250 บำท 

      

  ค่ำอำหำรเสริม (นม) (330400)  รวม 1,004,250 บำท   
2.1 ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหมเ่หนอื      จ ำนวน 91,650 
บำท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสรมิ (นม)  จ ำนวน  47 คน   เฉลี่ยคน
ละ 7.50 บำท ต่อวัน จ ำนวน 260 วัน ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที ่102  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป         
2.2 ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงงุ้น      จ ำนวน 40,950 
บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม)  จ ำนวน 21 คน เฉลี่ยคน
ละ 7.50 บำท ต่อวัน จ ำนวน 260 วัน ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที ่102 ตัง้จ่ำยจำกเงนิอุดหนุนทั่วไป       
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2.3 ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม  จ ำนวน 83,850 
บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) จ ำนวน 43 คน เฉลีย่คน
ละ 7.50 บำท ต่อวัน จ ำนวน 260 วัน ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที ่103 ตั้งจ่ำยจำกเงนิอุดหนุนทั่วไป         
2.4 ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไชยมงคล       จ ำนวน 105,300 
บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม)  จ ำนวน 54 คน เฉลี่ยคน
ละ 7.50 บำท ต่อวัน จ ำนวน 260 วัน ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที ่103 ตั้งจ่ำยจำกเงนิอุดหนุนทั่วไป   
2.5 ค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนบ้ำนใหม ่ (สังกัด สพฐ.)       จ ำนวน 237,900 
บำท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสรมิ (นม) จ ำนวน 122 คน เฉลี่ยคน
ละ 7.50 บำท ต่อวัน จ ำนวน 260 วัน ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที ่103 ตั้งจ่ำยจำกเงนิอุดหนุนทั่วไป       
2.6 ค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนบ้ำนแมพ่ริก (สังกัด สพฐ.)   จ ำนวน 105,300 
บำท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสรมิ (นม) จ ำนวน 54  คน เฉลี่ยคนละ ๗.
50 บำท ต่อวัน จ ำนวน 260 วัน ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที ่103  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป         
2.7 ค่ำอำหำรเสริม (นม)โรงเรียนบ้ำนหนองหล่ม (สังกัด สพฐ.) จ ำนวน 218,400 
บำท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสรมิ (นม) จ ำนวน 112 คน  เฉลี่ยคน
ละ 7.50 บำท ต่อวัน จ ำนวน 260 วัน ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที ่103  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป         
2.8  ค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนบ้ำนปำงงุ้น (สังกัดสพฐ.)    จ ำนวน 120,900 
บำท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสรมิ (นม)  จ ำนวน 62 คน เฉลี่ยคน
ละ 7.50 บำท ต่อวัน จ ำนวน 260 วัน ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที ่103   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป         

        

 
      

   
3.วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมลู  หัวพิมพ์หมึกพิมพ ์
แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
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งบลงทุน รวม 4,300 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท 

   
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์       

    
1.1 เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถึงหมึกพิม (Ink Tank Printer) จ ำนวน 4,300 บำท 

      

  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ ำนวน 
4,300 บำท 
 เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ ์(Ink Tank Printer)  จ ำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บำท         
 รวมเป็นเงิน 4,300.- บำท  โดยใช้เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์          
  ฉบับเดอืนมีนำคม 2562 ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี ้        
 - เป็นเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มติดตั้งถังหมกึพิมพ(์Ink Tank Printer) จำก
โรงงำนผูผ้ลิต         
 - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dp         
 - มีควำมเร็วในกำรพมิพ์ร่ำงขำวด ำส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อย
กว่ำ 20 หน้ำต่อนำที(ppm) หรือ         
 8.8 ภำพต่อนำที(ipm)         
 - มีควำมเร็วในกำรพมิพ์ร่ำงสสี ำหรบักระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 10 หน้ำต่อ
นำที(ppm) หรือ 5 ภำพ         
 ต่อนำที(ipm)         
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง         
 - มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น         
 - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom          
 ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่210  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป         
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,400,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,400,000 บาท 

   
1.เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
1.1 อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนปำงงุ้น จ ำนวน 248,000 บำท 

      

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน   จ ำนวน ๒๐๐ วัน คน
ละ 20 บำท จ ำนวน  62 คน  ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565)  หน้ำที ่106 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

    
1.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนแม่พริก จ ำนวน 216,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน  จ ำนวน ๒๐๐ วัน  คน
ละ 20 บำท จ ำนวน  54 คน ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565)  หน้ำที ่106 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    
1.3 อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองหล่ม จ ำนวน 448,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร
กลำงวัน  จ ำนวน ๒๐๐ วัน  คน ละ 20 บำท จ ำนวน  112 คน  ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่106 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป    

      

    
1.4 อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนใหม ่ จ ำนวน 488,000 บำท 

      

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน  จ ำนวน ๒๐๐ วัน คน
ละ 20 บำท จ ำนวน  122 คน ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565)  หน้ำที ่106 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 394,240 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 291,240 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 291,240 บาท 

   
1.เงินเดอืนพนักงำน จ ำนวน 291,240 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรงุประจ ำปีให้แก่พนักงำนเทศบำลของงำน
สำธำรณสุข จ ำนวน  1  อัตรำ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญ
งำน   ก ำหนดโดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ 12 เดือน          
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

  
งบด าเนินงาน รวม 103,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท 

   
1.ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 48,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กบัพนักงำนเทศบำลผู้มสีิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  
      

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
1.รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
1.1 ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเก็บขยะและก ำจัดขยะอันตรำยในชุมชน ฯลฯ และอื่นที่

เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้    
      

   
2.รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
2.1 ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมหนังสือสั่งกำร
ต่ำงๆของ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท 

   
1.วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของเครือ่งใช้ส ำนักงำน

ต่ำง ๆ  เช่น กระดำษ  ดินสอ ปำกกำ แฟ้ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
      

   
2.วัสดุวิทยำศำสตรห์รือกำรแพทย ์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย ์ เช่น  ถุงมือ น้ ำยำ
ต่ำง ๆ  เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์  ถังเกบ็เช้ือเพลงิ  น้ ำยำเคมีดับเพลิง  ฯลฯ             
 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
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3.วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมลู  หัวพิมพ์หมึกพิมพ ์

แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
      

 
งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 419,500 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 233,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 203,000 บาท 

   
1.รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
1.1 โครงกำรส ำรวจข้อมูล จ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจำกพิษสุนัขบ้ำ 

จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำส ำรวจและข้ึนทะเบียนจ ำนวนสุนัขและแมวในเขตต ำบลหนอง
หล่ม โดยท ำกำรส ำรวจปลีะ 2 ครั้ง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565)  หน้ำที ่109 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

   
2.รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
2.1 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกำรขยะและบ ำบัดน้ ำเสียในชุมชน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ตำมโครงกำรจัดกำรขยะและบ ำบัดน้ ำเสียใน
ชุมชน ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หนำ้ที่ 113  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 

      

    
2.2 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปอ้งกันควบคุมโรค ระงับโรคติดต่อและโรคระบำดอื่น ๆ จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อน้ ำยำเคมีส ำหรบัพ่นท ำลำยยุงลำย  จัดซื้อทรำยอะเบท  
ค่ำวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ำ กำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ สำรเคมีก ำจัด
โรคไข้หวัดนก  และโรคระบำดอื่น ๆ  รวมถึงค่ำจ้ำงเหมำเพือ่ก ำจัดโรค ค่ำน้ ำมัน
เช้ือเพลิงและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่110 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้    

      

    
2.3 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปอ้งกันและควบคุมโรคเอดส์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  ในโครงกำรป้องกันและแก้ไขโรคเอดส ์           
ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่111   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

    
2.4 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำต ำบลหนองหลม่ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำต ำบลหนอง
หล่ม เช่น ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกในกำรปฏิบัติงำน ค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
กำยส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน ค่ำฝึกอบรม เพิ่มพูนควำมรู้แก่ผูป้ฏิบัติงำน ค่ำวัสดุน้ ำมัน
เช้ือเพลิง และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่111  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
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2.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกจิกรรมอำสำสมัครสำธำรณสุข  (อสม.) จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกจิกรรมอำสำสมัครสำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565)  หน้ำที ่109 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้    

      

    

2.6 โครงกำรตรวจติดตำมคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร ยำ เครื่องมือทำง
กำรแพทย์และวัตถุอันตรำยในสถำนทีจ่ ำหน่ำยตำมที่ระบุในพระรำชบัญญัติแตล่ะ
ประเภท 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ตำม โครงกำรตรวจติดตำมคุ้มครองผูบ้ริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์
อำหำร ยำ เครื่องมือทำงกำรแพทย ์และวัตถุอันตรำยในสถำนที่จ ำหน่ำยตำมที่
ระบุในพระรำชบัญญัติแตล่ะประเภท ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่107 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  

      

    
2.7 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพผูบ้ริโภคและเรียกรอ้งสิทธิอันชอบธรรม จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ตำมโครงกำรเสรมิสร้ำงศักยภำพผู้บริโภคและ
เรียกร้องสิทธิ อันชอบธรรม ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่107 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   
1.วัสดุวิทยำศำสตรห์รือกำรแพทย ์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นกำรด ำเนินกำรฉีดวัคซีนปอ้งกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ตัว
ละ 30 บำท ตำมจ ำนวนประชำกร สุนัข/แมว จ ำนวน 1000 ตัว ตำมโครงกำร
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน           
ศำสตรำจำรย ์ดร.สมเดจ็พระเจ้ำลกูเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครรำช
กุมำร ี  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

  
งบลงทุน รวม 6,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,500 บาท 

   
1.ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว       

    
1.1 ตู้เย็น จ ำนวน 6,500 บำท 

      

  เพื่อจัดซื้อตู้เย็นขนำด 5 คิวบิกฟุต  จ ำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,500 บำท          
(รำยละเอียดตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ ์ส ำนัก
งบประมำณ  ธันวำคม 2561) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้          
 - ตู้เย็นขนำด 5 คิวบิกฟุต          
 1) ขนำดที่ก ำหนดเป็นควำมจุภำยในข้ันต่ ำ          
 2) เป็นรุ่นที่ได้รบัฉลำกประสทิธิภำพ เบอร ์5 ของกำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศ
ไทย          
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 3) กำรจัดซื้อตูเ้ย็นขนำดอื่นให้ค ำนึงถึงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำด้วย
นอกเหนอืจำกกำรพจิำรณำด้ำนรำคำ          
 ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่212  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้ 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 

   
1.เงินอุดหนุนเอกชน       

    
1.1 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมูบ่้ำน หมูท่ี่ 1 จ ำนวน 20,000 บำท 

      

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข           
รำยละเอียดตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎำคม 2561 ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565)  หน้ำที ่109 ตั้งจ่ำยจำกอุดหนุนทั่วไป 

      

    
1.2 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมูบ่้ำน หมูท่ี่ 2 จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข           
รำยละเอียดตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎำคม 2561 ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565)  หน้ำที ่109 ตั้งจ่ำยจำกอุดหนุนทั่วไป 

      

    
1.3 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมูบ่้ำน หมูท่ี่ 3 จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข           
รำยละเอียดตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎำคม 2561 ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565)  หน้ำที ่109 ตั้งจ่ำยจำกอุดหนุนทั่วไป 

      

    
1.4 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมูบ่้ำน หมูท่ี่ 4 จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข           
รำยละเอียดตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎำคม 2561 ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565)  หน้ำที ่109 ตั้งจ่ำยจำกอุดหนุนทั่วไป 

      

    
1.5 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมูบ่้ำน หมูท่ี่ 5 จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข          รำยละเอียดตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎำคม 2561 ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565)  หน้ำที ่109 ตั้งจ่ำยจำกอุดหนุนทั่วไป 
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1.6 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมูบ่้ำน หมูท่ี่ 6 จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข           
รำยละเอียดตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎำคม 2561 ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565)  หน้ำที ่109 ตั้งจ่ำยจำกอุดหนุนทั่วไป 

      

    
1.7 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมูบ่้ำน หมูท่ี่ 7 จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข           
รำยละเอียดตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎำคม 2561ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565)  หน้ำที ่109 ตั้งจ่ำยจำกอุดหนุนทั่วไป 

      

    
1.8 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมูบ่้ำน หมูท่ี่ 8 จ ำนวน 20,000 บำท 

      

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข           
รำยละเอียดตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎำคม 2561 ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565)  หน้ำที ่109 ตั้งจ่ำยจำกอุดหนุนทั่วไป 

      

    
1.9 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมูบ่้ำน หมูท่ี่ 9 จ ำนวน 20,000 บำท 

      

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข           
รำยละเอียดตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎำคม 2561 ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565)  หน้ำที ่109 ตั้งจ่ำยจำกอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 567,660 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 507,660 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 507,660 บาท 

   
1.เงินเดอืนพนักงำน จ ำนวน 342,720 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรงุประจ ำปีให้แก่พนักงำนเทศบำลของงำน
สังคมสงเครำะห ์จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่งนักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร โดย
ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  

      

   
2.ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 143,280 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงให้แก่พนกังำนจ้ำงตำมภำรกจิของงำนสังคม
สงเครำะห ์จ ำนวน 1 อัตรำ  โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้  12 เดือน    
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  

      

   
3.เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 21,660 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจของงำน
สังคมสงเครำะห ์จ ำนวน  1 อัตรำ   โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้  12  เดือน    
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

  
งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
1.รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
1.1ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมสิทธิสตร ีผู้สงูอำยุ คนพิกำร ผู้ปว่ยเอดส์ ต ำบลหนอง   

หล่ม 
จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมสิทธิสตร ีคนพิกำร  ผู้ป่วยเอดส ์ต ำบล
หนองหลม่และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565)  หน้ำที ่115 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

      

    
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

 1.2 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมหนงัสือสั่งกำร
ต่ำงๆ ของ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำน
จ้ำงทั่วไป  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
1.วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของเครือ่งใช้ส ำนักงำน

ต่ำง ๆ  เช่น กระดำษ  ดินสอ ปำกกำ แฟ้ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
      

   
2.วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมลู  หัวพิมพ์หมึก

พิมพ ์แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
      

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่พัฒนำคุณภำพชีวิต
ผู้ด้อยโอกำสด้วยวิถีเศรษฐกจิพอเพียง 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรสง่เสรมิตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ด้อยโอกำสให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีควำมเข้มแข็ง และสำมำรถพึง่พำ         
ตนเองได้อย่ำงยัง่ยืน ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ป ี(พ.ศ.2561-
2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1  หน้ำที ่156 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,223,120 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,923,120 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,923,120 บาท 

   
1.เงินเดอืนพนักงำน จ ำนวน 710,760 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรงุประจ ำปี  ให้แก่พนกังำนเทศบำล ของ
กองช่ำง  จ ำนวน  2 อัตรำ  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง นำยช่ำงโยธำช ำนำญ
งำน โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ 12 เดือน         
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 

      

   
2.เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดอืนส ำหรบัพนักงำนที่ได้รบัเงินประจ ำต ำแหนง่
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือนเงินประจ ำต ำแหน่ง และมีสทิธิได้รับค่ำตอบแทน
เป็นรำยเดือนเท่ำกบัอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่ง         
ที่ได้รับอยู ่อัตรำเดือนละ  3,500 บำท โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้  12 เดือน   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

   
3.ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,052,400 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป ของกองช่ำง จ ำนวน  9   อัตรำ  โดยค ำนวณตั้งจ่ำย
ไว้  12 เดือน   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

   
4.เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 117,960 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 9 อัตรำ  โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้  ๑๒ เดือน   ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้ 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,371,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท 

   
1.เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรใหก้ับพนักงำนเทศบำลและ ผู้ทีม่ีสทิธิเบิก
ได้ตำมระเบียบฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
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ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท 

   
1.รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
1.1 ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำร จ ำนวน 330,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำให้ผูร้ับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นกำร
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิง่ก่อสร้ำง อย่ำงใดและอยู่ในควำม
รับผิดชอบของผู้รบัจ้ำง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

    
1.2 ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ จ ำนวน 5,000 บำท 

      
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมใบอนญุำตใช้น้ ำบำดำล ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ฯลฯ ที่

เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
      

   
2.รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจกัร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร  เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ฯลฯ     ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้  

      

    
2.2 ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน จ ำนวน 50,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆและค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมประชุมสมัมนำ

ต่ำงๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  
      

    
2.3 โครงกำรจัดท ำระบบผงัเมอืง ผังชุมชน แผนที่ชุมชน จ ำนวน 5,000 บำท 

      

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำผังเมือง ผังชุมชน แผนทีชุ่มชนต ำบลหนอง
หล่ม กำรวำงแผนและกำร ปรบัปรุงผังเมืองรวม/กำรวำงผังชุมชน กำรจัดท ำแนว
เขตกำรปกครองของเทศบำล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่124 ตั้งจ่ำยจำกรำยได ้ 

      

   
3.ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 150,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่ช ำรุดเสียหำย

ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร ์ฯลฯ และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
      

   
ค่าวัสดุ รวม 776,000 บาท 

   
1.วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของเครือ่งใช้
ส ำนักงำน  ต่ำง ๆ เช่น กระดำษ  ดินสอ ปำกกำ แฟ้ม  ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้ 

      

   
2.วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ จ ำนวน 50,000 บำท 

      
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น ฟิวส์  สำยไฟฟ้ำ  หลอดไฟฟ้ำ  สวิตซ์

ไฟฟ้ำ  ฯลฯ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  
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3.วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 326,000 บำท 

      
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออุปกรณ์วัสดกุ่อสร้ำงต่ำง ๆ   เช่น   ทอ่น้ ำ  และวัสดุ

อุปกรณ์ประปำไม้ต่ำง ๆ   ท่อต่ำง ๆ  ฯลฯ    ตั้งจ่ำยจำกเงนิรำยได้  
      

   
4.วัสดุยำนพำหนะและขนสง่ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนสง่  เช่น ยำงรถ   หวัเทียน  เบำะ
รถ  แบตเตอรี ่ไฟเบรก  น็อตและสกร ู หม้อน้ ำรถยนต ์กันชนรถยนต ์ กระจก
มองข้ำงรถยนต์  น้ ำมันเบรก  เพลำ  ฯลฯ ของรถฟำร์มแทรกเตอร ์ รถกระเช้ำ
ฯ รถหน้ำตักหลังขุด รถบรรทุกขยะ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 

      

   
5.วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อลื่นต่ำง ๆ เช่น น้ ำมันดีเซล  น้ ำมัน
เบนซิน ของเทศบำลต ำบลหนองหลม่ และเครื่องจักรกลขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดพะเยำในกำรปฏิบัติงำนขุดดินและปรับเกรดในพื้นทีต่ ำบลหนองหลม่  ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้   

      

   
6.วัสดุวิทยำศำสตรห์รือกำรแพทย ์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย ์ เช่น  ถุงมอื น้ ำยำ

ต่ำง ๆ  เวชภัณฑ์  เคมีภัณฑ ์ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
      

   
7.วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดเุครื่องแต่งกำยส ำหรับผู้ปฏิบัตงิำนในกำรจัดเกบ็ขยะ เช่น เสื้อ
สะท้อนแสง กำงเกง รองเท้ำ หมวก และวัสดุเครื่องแตง่กำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้   

      

   
8.วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำงๆเช่นแผ่นบันทึกข้อมลู  หัวพิมพ ์ หมึก
พิมพ ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
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งบลงทุน รวม 929,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 929,000 บาท 

   
1.ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง       

    
1.1 รถบรรทุก(ดเีซล) จ ำนวน 829,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถบรรทกุ(ดีเซล) จ ำนวน 1 คัน ๆ ละ 829,000.-
บำท (รำยละเอียดตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ ์ส ำนัก
งบประมำณ  ธันวำคม 2561) โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี ้ขนำด 1 ตัน ขับเคลือ่น 4 ล้อ ปริมำตรกระบอกสบูไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซ ีหรือ
ก ำลังเครื่องยนต์สงูสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ -แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลงั
คนขับ (cab)   
1) มีน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ 1 ตัน      
2) มีช่องว่ำงด้ำนหลงัคนขับส ำหรับนั่งหรือเกบ็ของได ้            
3) เป็นกระบะส ำเรจ็รปู             
4) เป็นรำคำรวมเครือ่งปรับอำกำศ         
ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 215  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

   
2.ค่ำบ ำรุงรักษำและปรบัปรุงครุภัณฑ์       

    
2.1 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรงุครุภัณฑ ์ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆ ที่ช ำรดุเสียหำย ได้แก่ รถ
ฟำร์มแทรกเตอร ์รถบรรทุกอเนกประสงค์ รถหน้ำตักหลังขุด รถจัดเกบ็
ขยะ รถจักรยำนยนตร ์ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  

      

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 614,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 81,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 81,000 บาท 

   
1.รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
1.1 ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำรทดสอบวิเครำะห์คุณภำพน้ ำบำดำล จ ำนวน 13,500 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำทดสอบวิเครำะห์คุณภำพน้ ำบำดำล หมู่ที ่1 -
9  จ ำนวน 9 หมู ่ๆ ละ 1,500.-บำท เป็นเงิน 13,500.-บำท ปรำกฏในแผนพฒันำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 141 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
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1.2 ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำรเป่ำล้ำงบอ่บำดำล จ ำนวน 47,500 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเป่ำล้ำงและทดสอบปรมิำณน้ ำบ่อบำดำล บ่อละ 8,000.-
บำท จ ำนวน ๕ บ่อ เป็นเงิน 40,000.-บำท และทดสอบวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ
บำดำล ตัวอย่ำง ละ 1,500.- บำท  จ ำนวน 5 ตัวอย่ำง เป็นเงิน 7,500.-
 บำท ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 141 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้  

      

    
1.3 ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอก
เพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งกอ่สร้ำง 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบ หรือควบคุมงำนก่อสร้ำง ค่ำ
รับรองแบบ โครงกำรก่อสร้ำงของเทศบำลต ำบลหนองหล่ม ปรำกฏในแผนพฒันำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 133            
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

  
งบลงทุน รวม 533,000 บาท 

   
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 533,000 บาท 

   
1.ค่ำก่อสร้ำงสิง่สำธำรณูปกำร       

    
1.1 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรสบูน้ ำป้องกันและบรรเทำสำธำรณะภัย จ ำนวน 413,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกอ่สร้ำงอำคำรสูบน้ ำป้องกันและบรรเทำสำธำรณะภัย หมู่
ที่ 8 ต ำบลหนองหล่ม รำยละเอียดตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลหนอง
หล่ม ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที่ 96 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้

      

   
2.ค่ำบ ำรุงรักษำและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง       

    
2.1 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรงุที่ดินและสิง่ก่อสร้ำง จ ำนวน 100,000 บำท 

      

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพยส์ินอื่น ที่ช ำรุดเสียหำย   เช่น ถนน
ภำยในหมู่บ้ำน ถนนเพื่อกำรเกษตร   อำคำร    รำงระบำย
น้ ำ  เหมอืง  ฝำย  ระบบประปำ ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป   

      

   
3.ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แกเ่อกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอกเพื่อให้
ได้มำซึ่งสิง่ก่อสร้ำง 

      

    
3.1ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แกเ่อกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอก
เพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งกอ่สร้ำง 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบ หรือควบคุมงำนก่อสร้ำง ค่ำ
รับรองแบบโครงกำรก่อสร้ำงของเทศบำลต ำบลหนองหล่ม ปรำกฏในแผนพฒันำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 133  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
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งานสวนสาธารณะ รวม 815,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 815,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 815,000 บาท 

   
1.รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
1.1 โครงกำรปรบัปรุงสวนสำธำรณะดงหอหนองหลม่ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย โครงกำรปรบัปรุงสวนสำธำรณดงหอหนองหลม่ หมู่
ที่ 8 และอื่น ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที ่152 ตั้งจ่ำยจำกเงนิรำยได ้ 

      

    
1.2 โครงกำรสวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรต ิ จ ำนวน 715,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสำธำรณะ
ดงหอหนองหลม่ โดยกำรจัดท ำป้ำยเฉลมิพระเกียรต ิป้ำยนศิทรรศกำร ม้ำ
นั่ง ขอบคันหิน พื้นปปูล๊อกคอนกรีต และปรับปรงุภูมิทัศน ์บริเวณป้ำยเฉลมิพระ
เกียรต ิรำยละเอียดตำมแบบแปลน กรมโยธำธิกำรและผังเมอืง ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่152  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 434,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 434,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 434,000 บาท 

   
1.รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
1.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้ จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้ นำยกเทศมนตร,ีสมำชิกสภำเทศบำลและ
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง  ส.ว., ส.ส.,และ ส.จ.   ปรำกฏในแผนพฒันำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 90  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 

      

    
1.2 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำยำเสพติด กิจกรรมสง่เสริมบ ำบัดฟื้นฟูและ
ส่งเสริมฝึกอบรมอำชีพให้แก่ ผู้ติด/ผู้เสพยำเสพติด 

จ ำนวน 39,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด กิจกรรม
ส่งเสริมบ ำบัดฟื้นฟูและสง่เสรมิฝกึอบรมอำชีพให้แก่ ผู้ติด/ผูเ้สพยำเสพติด ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่161 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป        

      

    
1.3 โครงกำรจิตอำสำเรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจิตอำสำเรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ กิจกรรมในกำร
พัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน ์และกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ต ำบลหนองหล่มและพื้นทีจ่ังหวัดพะเยำ ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่157 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป จ ำนวน 3,200 บำท และ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้จ ำนวน 1,800 บำท          

      

    
1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมอำชีพรำษฎร จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกำรสง่เสรมิอำชีพรำษฎรโดยจ่ำยเป็นค่ำอบรมฝึกอำชีพ  จัดซือ้
วัสด ุอุปกรณ์  สนับสนุนและสง่เสรมิช่วยเหลือกลุ่มอำชีพและรำษฎร  เช่น เมล็ด
พันธ์ุพืช  กล้ำพันธ์ุพืช  พันธ์ุสัตว์  เครื่องมือเครื่องใช้  รวมทัง้อำหำร
สัตว์  ปุ๋ย  สำรเคมีก ำจัดโรคระบำด  พืชและสัตว์  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 155 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

    
1.5 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรหมู่บ้ำนเอำชนะยำเสพติดอย่ำงยัง่ยืนเพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในครอบครัว 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
ชุมชน ปรำกฏในแผน พัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนำ้ที่ 161 ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้
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1.6 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแก้ไขปญัหำควำมยำกจน จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสง่เสรมิสนบัสนุนและแก้ไขปญัหำควำมยำกจนตำม 
นโยบำยของรัฐบำล  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสด ุ อุปกรณ์   ค่ำจ้ำงแรงงำน  ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร  พันธ์ุพืช  พันธ์ุสัตว์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 158 ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได้      

      

    
1.7 ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกลุ่มสตรีต ำบลหนองหล่ม จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกจิกรรมสตร ีเพื่อพฒันำกจิกำรของกลุ่มสตรีต ำบลหนอง
หล่ม ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที่ 157 ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้ 

      

    
1.8 ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกจิกรรมผูสู้งอำยุ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกจิกรรมของผู้สงูอำยุเป็นกำรสง่เสริม
ผู้สงูอำยุ ปรำกฏใน ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที ่154 ตั้งจ่ำยจำกเงนิรำยได ้  

      

    
1.9 ค่ำใช้จ่ำยกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท ์ กำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติและ                              
สร้ำงควำมเข้มแข็ง 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท ์ กำรปกปอ้งสถำบันส ำคัญของ
ชำติและ สร้ำงควำมเข้มแข็ง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที ่160          
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 

      

    
1.10 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสง่เสรมิตำมแนวทำงเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อพฒันำคุณภำพ
ชีวิต 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสง่เสรมิตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนำคุณภำพชีวิต ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที ่156 ตั้งจ่ำยจำกเงนิรำยได ้ 

      

    
1.11 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมและรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและกำรเดิน
รณรงค์ป้องกัน วันยำเสพติดประจ ำป ี2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำที่ 161 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
1.รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
1.1ค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนเยำวชนและประชำชน จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนเยำวชน  ประชำชน  หรอื
กีฬำ ระหว่ำงส่วนรำชกำรหรือกีฬำภำยในเทศบำลหรอืสง่ทมีนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขัน ต่ำง ๆหรือ กีฬำท้องถ่ินสัมพันธ์  และกีฬำต่อต้ำนยำเสพติด อื่นๆ   ที่
เกี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่167 ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้ 

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 275,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 275,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท 

   
1.รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรบัรองและพิธีกำร จ ำนวน 275,000 บำท 

      

  1.1 ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำและประเพณีต่ำง ๆ  จ ำนวน 40,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถ่ิน  ภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน งำนพิธีทำงศำสนำ  งำนพระรำชพิธี   รัฐพิธี และงำนประเพณี
ต่ำง ๆ   ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่162   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้           
1.2 ค่ำใช้จ่ำยงำนวันปิยะมหำรำช  จ ำนวน 10,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันปิยะมหำรำช ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่163  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
1.3  ค่ำใช้จ่ำยงำนวันลอยกระทง  จ ำนวน 80,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันลอยกระทง ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที ่1 หน้ำที ่163           
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้        
1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษำสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัวรฐักำล
ที่ 10  จ ำนวน 10,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกียรตเินื่องในโอกำสเฉลมิพระ
ชนมพรรษำสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว รัชกำรที ่10  ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 166          
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้       
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1.5  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันสักกำระเจ้ำพ่อค ำปวน    จ ำนวน 100,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันสักกำระเจ้ำพ่อค ำปวน          
ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 163          
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้        
1.6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันเข้ำพรรษำ   จ ำนวน 10,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกจิกรรมวันเข้ำพรรษำ   ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 164          
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  
1.7 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเฉลมิพระชนมพรรษำสมเดจ็พระนำงเจ้ำสุทิดำพัชรสุธำ
พิมลลักษณ พระบรมรำชิน ีจ ำนวน 5,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกจิกรรมพัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรม
รำชิน ีปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 165  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้       
1.8 ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมคณะกรรมกำรบริหำรสภำวัฒนธรรมต ำบลหนอง
หล่ม  จ ำนวน 5,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชน          
ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่162         
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้        
1.9 ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมวัฒนธรรมต ำบล จ ำนวน 5,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสง่เสรมิวัฒนธรรมต ำบลหนองหล่ม         
ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่162         
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป          
1.10 โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันวัคซีนวัฒนธรรม "ค่ำนิยม 12 ประกำร" จ ำนวน 
5,000 บำท  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันวัคซีน
วัฒนธรรม  "ค่ำนิยม 12 ประกำร"ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที ่164 ตั้งจ่ำยจำกเงนิอุดหนุนทั่วไป          
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
1.รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
1.1 ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรต ำบลต ำบลหนอง
หล่ม 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย โครงกำรส่งเสริมและพฒันำกำรผลิตข้ำวหอมมะลิคุณภำพ
ดีและโครงกำรส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มผลผลิตในนำข้ำว ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)         
หน้ำที ่168  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
1.วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดกุำรเกษตรต่ำงๆเช่นกล้ำไม้  พันธ์ุพืช  สำรเคมปี้องกันและ
ก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อำหำรสัตว์  พันธ์ุสัตว์ปีกและสัตว์น้ ำ วัสดุเพำะ
ช ำ   ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 90,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

   
1.รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

    
1.1 โครงกำรส่งเสริมกำรอนรุักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร  สงวน  อนุรักษ์  ฟื้นฟ ูทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  ด้ำน  ดิน  น้ ำ  ป่ำ  และสง่เสริมสนบัสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมตำม
โครงกำร “รักน้ ำ รักป่ำ รักษำ         
แผ่นดิน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และค่ำใช้จ่ำยโครงกำร ท้องถ่ินไทย รวมใจภักดิ ์รักษ์
พื้นที่สเีขียว ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที่ 171 ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้

      

    
1.2 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยชะลอน้ ำและซอ่มแซมฝำยต้นน้ ำล ำธำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนโครงกำรก่อสร้ำงฝำยชะลอน้ ำและซ่อมแซมฝำยต้นน้ ำล ำ
ธำร ตำมแนวพระรำชด ำร ิปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565)  หน้ำที ่171 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
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1.3 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปอ้งกันควบคุมไฟป่ำและหมอกควัน จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันควบคุมไฟป่ำและหมอกควัน ปรำกฏใน

พัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่177 ตั้งจ่ำยจำกเงนิรำยได้  
      

    
1.4 โครงกำรปลกูป่ำทดแทน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปลูกป่ำทดแทนบอ่ขยะและเพื่ออนุรักษ์ทรัพยกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม ปรำกฏในพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565)  หน้ำที ่172 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 15,231,020 บาท 

  
งบกลาง รวม 15,231,020 บาท 

   
งบกลาง รวม 15,231,020 บาท 

   
1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 170,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยสมทบกองทุนประกันสงัคมตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
ในอัตรำร้อยละห้ำของค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำที่ 180 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้จ ำนวน 120,000 บำท และเงิน
อุดหนุนและ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 50,000 บำท  

      

   
2.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 7,700 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทนรำยป ีในอัตรำรอ้ย 0.2 ของค่ำจ้ำง
โดยประมำณทั้งป ีรำยละเอียดตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2 /ว4172 ลว 24 ธันวำคม 2561 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 181 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป     

      

   
3.เบี้ยยังชีพผูสู้งอำยุ จ ำนวน 9,050,400 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพให้แก่ผูม้ีสทิธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอำยุในต ำบลหนอง
หล่มเป็นรำยเดอืนแบบข้ันบันใด จ ำนวน 1,147 คน ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 175 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
4.เบี้ยยังชีพคนพกิำร จ ำนวน 4,790,400 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพให้แก่ผูม้ีสทิธิรับเบี้ยยังชีพควำมพิกำรในต ำบลหนองหล่ม
เป็นรำยเดือน จ ำนวน 499 คนๆ ละ 800 บำท  ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 178 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
5.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ ำนวน 270,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเช้ือ
เอดส ์จ ำนวน  45  คน ๆ ละ 500 บำท  ต่อเดือน จ ำนวน 12 เดือน ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่178 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
6.ส ำรองจ่ำย จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกรณีจ ำเป็น  หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทำควำม
เดือดร้อนของประชำชนหรือมีเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  ที่มิอำจคำดหมำยได้ ล่วงหน้ำ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  
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7.รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 

    
7.1 ค่ำตอบแทนเงินรำงวัลน ำจับแกเ่จ้ำพนักงำนตำม พ.ร.บ  จรำจร  พ.ศ.๒๕๒๒ จ ำนวน 1,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเงินรำงวัลน ำจบัแก่เจ้ำพนักงำน พ.ร.บ.จรำจร พ.ศ.

2522 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
      

    
7.2 ค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย จ ำนวน 31,520 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแหง่ประเทศไทย   ตั้งจ่ำยอัตรำร้อยละเศษ
หนึ่งส่วนหกของงบประมำณรำยรับจรงิประจ ำปีและงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม
ทุกฉบับของปทีี่ผ่ำนมำ         
( ไม่รวมเงินกู้เงินจ่ำยขำดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท )         
เทศบำลมรีำยรับจริง ป ี2560 =18,871,811.79           
(แสดงรำยกำรค ำนวณ 18,871,811.79  X 0.00167  = 31,516 บำท)  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้    

      

    
7.3 เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลหนองหล่ม จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลหนองหล่ม รำยละเอียดตำมหนงัสือ
ด่วนที่สุด มท. 0891.4/ว 2502 ลงวันที ่20 สิงหำคม 2553          
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

    
7.4 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับทอ้งถ่ินหรอืพื้นที่ จ ำนวน 130,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยสมทบระบบหลักประกันสุขภำพฯ ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร
ต่ำง ๆ รำยละเอียดตำมหนังสือ ที ่สปสช. ๓๑/ว๐๑๐๔  
ลงวันที ่ ๓  มีนำคม  ๒๕๕๔   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
8.เงินสมทบกองทุนบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) จ ำนวน 380,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.)  
ในอัตรำร้อยละสอง ของประมำณกำรรำยรบัทั่วไป ประจ ำป ี2563 (ไม่รวมรำยได้
จำกเงินกู ้เงินจ่ำยขำดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) ประมำณกำรรำยรับ
ป ี 2563 = 19,000,000.- บำท         
อัตรำร้อยละสอง = 380,000.-  บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้    
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าตอบแทนเงินรางวัล
นําจับแก่เจ้าพนักงาน
ตาม พ.ร.บ  จราจร  พ
.ศ.๒๕๒๒

1,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

31,520

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
หนองหล่ม

100,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

130,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 270,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

170,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,050,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,700

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

380,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าตอบแทนเงินรางวัล
นําจับแก่เจ้าพนักงาน
ตาม พ.ร.บ  จราจร  พ
.ศ.๒๕๒๒

1,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

31,520

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
หนองหล่ม

100,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

130,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 270,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

170,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,050,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,700

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

380,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง
สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,790,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,052,400 143,280 1,428,720

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

117,960 21,660 42,480

เงินเดือนพนักงาน 710,760 342,720 291,240 2,447,760

เงินวิทยฐานะ 294,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 21,900

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง
สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,790,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 446,160 3,178,560

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

12,000 49,380 243,480

เงินเดือนพนักงาน 221,280 3,388,320 7,402,080

เงินวิทยฐานะ 294,000

เงินประจําตําแหน่ง 132,000 174,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 46,400 93,300

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 90,000 140,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 48,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่

ค่าจ้างเหมาบริการ 330,000 30,000 96,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ทดสอบวิเคราะห์
คุณภาพน้ําบาดาล

13,500

ค่าจ้างเหมาบริการเป่า
ล้างบ่อบาดาล

47,500

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 5,000

ค่าเบี้ยประกันภัย

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 168,000 216,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 30,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 606,000 834,000 1,896,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ทดสอบวิเคราะห์
คุณภาพน้ําบาดาล

13,500

ค่าจ้างเหมาบริการเป่า
ล้างบ่อบาดาล

47,500

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30,000 30,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 5,000

ค่าเบี้ยประกันภัย 10,000 10,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล 
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า

3,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

275,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําแผนที่ภาษี

1.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
อุบัติภัย และสาธารณ
ภัย

1.2 ค่าใช้จ่ายในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล 
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า

3,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 295,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําแผนที่ภาษี

20,000 20,000

1.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

100,000 100,000

1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
อุบัติภัย และสาธารณ
ภัย

20,000 20,000

1.2 ค่าใช้จ่ายในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อ
บรรเทาสาธารณภัย

1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
สาธารณภัย

1.ค่าใช้จ่ายในการแข่ง
ขันกีฬานักเรียนเยาวชน
และประชาชน

100,000

1.ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง

200,000

1.ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับ
สนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ตําบลตําบลหนองหล่ม

20,000

1.โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

40,000

10.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมส่งเสริมบําบัด
ฟื้นฟูและส่งเสริมฝึก
อบรมอาชีพให้แก่ ผู้
ติด/ผู้เสพยาเสพติด

39,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อ
บรรเทาสาธารณภัย

20,000 20,000

1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
สาธารณภัย

20,000 20,000

1.ค่าใช้จ่ายในการแข่ง
ขันกีฬานักเรียนเยาวชน
และประชาชน

100,000

1.ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง

200,000

1.ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับ
สนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ตําบลตําบลหนองหล่ม

20,000

1.โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

40,000

10.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมส่งเสริมบําบัด
ฟื้นฟูและส่งเสริมฝึก
อบรมอาชีพให้แก่ ผู้
ติด/ผู้เสพยาเสพติด

39,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

11.โครงการจิตอาสาเรา
ทําความดีด้วยหัวใจ

5,000

2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมอาชีพราษฎร

50,000

2.โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ําและซ่อมแซม
ฝายต้นน้ําลําธาร

30,000

3.ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันควบคุมไฟป่า
และหมอกควัน

10,000

3.ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่
บ้านเอาชนะยาเสพติด
อย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ครอบครัว

20,000

4.ค่าใช้จ่ายโครงการ
แก้ไขปัญหาความยาก
จน

40,000

5.ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกลุ่ม
สตรีตําบลหนองหล่ม

40,000

6.ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

11.โครงการจิตอาสาเรา
ทําความดีด้วยหัวใจ

5,000

2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมอาชีพราษฎร

50,000

2.โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ําและซ่อมแซม
ฝายต้นน้ําลําธาร

30,000

3.ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันควบคุมไฟป่า
และหมอกควัน

10,000

3.ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่
บ้านเอาชนะยาเสพติด
อย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ครอบครัว

20,000

4.ค่าใช้จ่ายโครงการ
แก้ไขปัญหาความยาก
จน

40,000

5.ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกลุ่ม
สตรีตําบลหนองหล่ม

40,000

6.ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

7.ค่าใช้จ่ายการสร้าง
ความสมานฉันท์  การ
ปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติและ              
                สร้างความ
เข้มแข็ง

5,000

8.ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

5,000

9.ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมและรณรงค์ต่อ
ต้านยาเสพติด

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดการขยะและบําบัด
น้ําเสียในชุมชน

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
นักเรียนนักศึกษาทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียนและ
สอนพิเศษ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันควบคุมโรค 
ระงับโรคติดต่อและโรค
ระบาดอื่น ๆ

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

7.ค่าใช้จ่ายการสร้าง
ความสมานฉันท์  การ
ปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติและ              
                สร้างความ
เข้มแข็ง

5,000

8.ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

5,000

9.ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมและรณรงค์ต่อ
ต้านยาเสพติด

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดการขยะและบําบัด
น้ําเสียในชุมชน

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
นักเรียนนักศึกษาทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียนและ
สอนพิเศษ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันควบคุมโรค 
ระงับโรคติดต่อและโรค
ระบาดอื่น ๆ

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรค
เอดส์

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาเพื่อการบริหารที่
มีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจําตําบลหนองหล่ม

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
ท้องถิ่นไทย

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เทศบาล

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริม การจัดทําแผน
และการจัดประชุม
ประชาคม

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ด้อยโอกาสด้วยวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรค
เอดส์

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาเพื่อการบริหารที่
มีประสิทธิภาพ

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจําตําบลหนองหล่ม

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
ท้องถิ่นไทย

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เทศบาล

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริม การจัดทําแผน
และการจัดประชุม
ประชาคม

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ด้อยโอกาสด้วยวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมสิทธิสตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ตําบลหนองหล่ม

40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
จัดนิทรรศการ  การ
ประกวด  การฝึกอบรม 
และสัมมนา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

26,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข  (อสม.)

5,000

ค่าใช้จ่ายส่งเสริม
กิจกรรม เด็ก และ
เยาวชน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมสิทธิสตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ตําบลหนองหล่ม

40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
จัดนิทรรศการ  การ
ประกวด  การฝึกอบรม 
และสัมมนา

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

150,000 180,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

26,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข  (อสม.)

5,000

ค่าใช้จ่ายส่งเสริม
กิจกรรม เด็ก และ
เยาวชน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครู
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

70,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน

50,000 10,000 10,000 10,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

โครงการจัดทําระบบผัง
เมือง ผังชุมชน แผนที่
ชุมชน

5,000

โครงการตรวจติดตาม
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา 
เครื่องมือทางการแพทย์
และวัตถุอันตรายใน
สถานที่จําหน่ายตามที่
ระบุในพระราชบัญญัติ
แต่ละประเภท

5,000

โครงการปรับปรุงสวน
สาธารณะดงหอหนอง
หล่ม

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครู
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

70,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน

10,000 150,000 240,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

5,000 5,000

โครงการจัดทําระบบผัง
เมือง ผังชุมชน แผนที่
ชุมชน

5,000

โครงการตรวจติดตาม
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา 
เครื่องมือทางการแพทย์
และวัตถุอันตรายใน
สถานที่จําหน่ายตามที่
ระบุในพระราชบัญญัติ
แต่ละประเภท

5,000

โครงการปรับปรุงสวน
สาธารณะดงหอหนอง
หล่ม

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปลูกป่าทด
แทน

10,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการทุจริต

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลหนอง
หล่ม

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา(ค่าอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบหนองหล่ม)

210,700

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา(ค่าอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปางงุ้น)

102,900

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา(ค่าอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านใหม่เหนือ)

230,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปลูกป่าทด
แทน

10,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการทุจริต

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลหนอง
หล่ม

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา(ค่าอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบหนองหล่ม)

210,700

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา(ค่าอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปางงุ้น)

102,900

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา(ค่าอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านใหม่เหนือ)

230,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา(ค่าอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดไชยมงคล)

264,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาค่าจัดการเรียน
การสอน
(รายหัว)  สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
เหนือ

79,900

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาค่าจัดการเรียน
การสอน
(รายหัว)สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
หนองหล่ม

73,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา(ค่าอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดไชยมงคล)

264,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาค่าจัดการเรียน
การสอน
(รายหัว)  สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
เหนือ

79,900

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาค่าจัดการเรียน
การสอน
(รายหัว)สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
หนองหล่ม

73,100

145 / 163



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาค่าจัดการเรียน
การสอน
(รายหัว)สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาง
งุ้น

35,700

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาค่าจัดการเรียน
การสอน
(รายหัว)สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดไชย
มงคล

91,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
หนองหล่ม

18,490
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาค่าจัดการเรียน
การสอน
(รายหัว)สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาง
งุ้น

35,700

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาค่าจัดการเรียน
การสอน
(รายหัว)สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดไชย
มงคล

91,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
หนองหล่ม

18,490
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาง
งุ้น

9,030

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
เหนือ

20,210

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดไชย
มงคล

23,220
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาง
งุ้น

9,030

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
เหนือ

20,210

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดไชย
มงคล

23,220
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าเครื่องแบบ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้นแบบหนองหล่ม

12,900

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าเครื่องแบบ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปางงุ้น

6,300

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าเครื่องแบบ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านใหม่เหนือ

14,100

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าเครื่องแบบ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดไชยมงคล

16,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าเครื่องแบบ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้นแบบหนองหล่ม

12,900

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าเครื่องแบบ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปางงุ้น

6,300

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าเครื่องแบบ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านใหม่เหนือ

14,100

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าเครื่องแบบ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดไชยมงคล

16,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าหนังสือเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้น
แบบหนองหล่ม

8,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าหนังสือเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปางงุ้น

4,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าหนังสือเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ใหม่เหนือ

9,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าหนังสือเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ไชยมงคล

10,800

152 / 163



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าหนังสือเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้น
แบบหนองหล่ม

8,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าหนังสือเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปางงุ้น

4,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าหนังสือเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ใหม่เหนือ

9,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าหนังสือเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ไชยมงคล

10,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าอุปกรณ์การ
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบหนองหล่ม

8,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าอุปกรณ์การ
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปางงุ้น

4,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าอุปกรณ์การ
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านใหม่เหนือ

9,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าอุปกรณ์การ
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดไชยมงคล

10,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าอุปกรณ์การ
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบหนองหล่ม

8,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าอุปกรณ์การ
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปางงุ้น

4,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าอุปกรณ์การ
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านใหม่เหนือ

9,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒ
าเด็กเล็กค่าอุปกรณ์การ
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดไชยมงคล

10,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ

715,000

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริโภคและ
เรียกร้องสิทธิอันชอบ
ธรรม

5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 5,000 5,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 35,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,004,250

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 326,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 5,000 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ

715,000

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริโภคและ
เรียกร้องสิทธิอันชอบ
ธรรม

5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 120,000 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 70,000 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 450,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 25,000 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 39,280 39,280

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

45,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,004,250

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 336,000

วัสดุสํานักงาน 5,000 125,000 175,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

45,000 45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิม 
(Ink Tank Printer)

4,300

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 6,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

ครุภัณฑ์อื่น

เลื่อยโซ่ยนต์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) 829,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ป้ายไฟวิ่ง LED
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 532,240 532,240

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

12,900 12,900

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิม 
(Ink Tank Printer)

4,300

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 6,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000 150,000 300,000

ครุภัณฑ์อื่น

เลื่อยโซ่ยนต์ 9,000 9,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) 715,000 1,544,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ป้ายไฟวิ่ง LED 15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคาร
สูบน้ําป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย

413,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

20,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลป่าซาง

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคาร
สูบน้ําป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย

413,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

20,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษา 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลป่าซาง

16,000 16,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ปางงุ้น

248,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่
พริก

216,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองหล่ม

448,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ใหม่

488,000

รวม 15,231,020 120,000 375,000 434,000 5,652,120 587,660 813,740 8,240,860
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ปางงุ้น

248,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่
พริก

216,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองหล่ม

448,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ใหม่

488,000

รวม 2,001,280 9,644,320 43,100,000
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