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ส่วนที่  ๑ 
 
 
 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 255๙ 
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เทศบำลต ำบลหนองหล่ม 
อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 255๙ 

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

ท่านประธานสภา,และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

  บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลหนองหล่ม   จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหล่ม   อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารต าบลหนองหล่ม                    
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการ
ด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 255๙   ดังต่อไปนี้  

1. สถำนะกำรคลัง   
1.1  งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 

   ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 255๘  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 255๘                                      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้  
   ณ.วันที่  ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘      

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น    ๑๘,274,857.72.-บาท  
1.1.2 เงินสะสม                      5,310,829.4๓.- บาท  
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม           ๖,807,262.17.-บาท  
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
          จ านวน      -       โครงการ เป็นเงิน     -          บาท  
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  -       บาท 
๑.๑.๖ เงินกู้คงค้าง    -            บาท 
 

2.  กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ  พ.ศ. 255๗ 
                           (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น ๒๑,๕๐๙,๘๓๔.๒๘ .-บาท  ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร        2๖๐,๒๑๒.75.-บาท 

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต      ๖๔๑,๐๐๔.๒๐.-บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            ๑๕๒,๐๕๖.๐๐.-บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    ๖๓๘,๖๘๙.00.-บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       1๒๓,๘๗๒.0๐.-บาท 
หมวดรายได้จากทุน     - 
หมวดภาษีจัดสรร             1๔,๕๘๑,๓๖๒.๔๖.-บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     ๗,๑๘๖,๖๔๑.00.-บาท 

                         (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์       - บาท 
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         (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  19,137,796.76.- บาท  ประกอบด้วย 
    งบกลาง       ๑,๓๔๗,๘๖๙.๐๐.-บาท 
    งบบุคลากร      ๗,๕๕๐,๐๕๒.00.-บาท 
    งบด าเนินการ      ๖,๐๖๙,๒๖๑.๓๐.-บาท 
    งบลงทุน                ๑,๙๔๗,๓๒๓.๔๔.-บาท 
    งบรายจ่ายอื่น            ๗๖๕,๔๓๗.-บาท 
    งบเงินอุดหนุน       ๑,๔๕๗,๘๕๔.๐๒.-บาท 
       (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาทให้โดยระบุวัตถุประสงค์    -  บาท 
       (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน 5,310,829.4๓.-บาท 
 
  3.งบเฉพำะกำร 
      ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  
    ปีงบประมาณ พ.ศ.  -    มีรายรับจริง     -  บาท  รายจ่ายจริง        -  บาท 
    กู้เงินจากธนาคาร/กสท.อ่ืน ๆ                - บาท  รายจ่ายจริง        -  บาท 
    ยืมเงินสะสมจากเทศบาล          - บาท   รายจ่ายจริง        -  บาท 
    ก าไรสุทธิ           - บาท   รายจ่ายจริง        -  บาท 
    เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ณ  วันที่  30 กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗            -  บาท 
    ทรัพย์จ าน า           -  บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔- 
ค ำแถลงงบประมำณ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

๒.๑  รำยรับ 
   รำยรับ รำยรับจริง ประมำณกำร ประมำณกำร 

  ปี  ๒๕๕๗ ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๙ 
รำยได้จัดเก็บ       

  หมวดภาษีอากร 259,184.20 310,000.00 260,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 208,573.00 303,000.00 243,000.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 152,056.70 250,000.00 150,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 638,689.00 600,000.00 600,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 123,872.00 115,000.00 105,000.00 
  รายได้จากทุน   -   -   - 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 1,382,374.90 1,578,000.00 1,358,000.00 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น       
  หมวดภาษีจัดสรร 12,940,818.38 15,430,000.00 14,142,000.00 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12,940,818.38 15,430,000.00 14,142,000.00 
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,186,641.00 9,992,000.00 7,500,000.00 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,186,641.00 9,992,000.00 7,500,000.00 

รวม 21,509,834.28 27,000,000.00 23,000,000.00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๕- 
ค ำแถลงงบประมำณ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

2.2  รำยจ่ำยตำมงบรำยจ่ำย 
  รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร ประมำณกำร 

  ปี  ๒๕๕๗ ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๙ 

จ่ำยจำกงบประมำณ       

งบกลำง 1,347,869.09 1,236,209.00 1,234,060.00 
งบบุคลำกร 7,550,052.46 10,006,164.00 9,999,240.00 
งบด ำเนินกำร 6,069,261.30 8,165,777.00 8,006,120.00 
งบลงทุน 1,947,323.44 5,962,850.00 2,443,580.00 
งบรำยจ่ำยอ่ืน 765,437.00 20,000.00 20,000.00 

งบเงินอุดหนุน 1,457,854.02 1,609,000.00 1,297,000.00 
รวม 19,137,797.31 27,000,000.00 23,000,000.00 



-๖- 
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เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 255๙ 

 
 
 
 

ของ 
 
 
 

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม 
อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -๗- 

บันทึกหลกักำรและเหตุผล 
ประกอบร่ำงเทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.255๙ 

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

ด้ำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป   
    แผนงานบริหารทั่วไป  ๙,๐๘๕,๓๒๐ 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน ๘๙๘,๘๔๐ 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
   แผนงานการศึกษา  ๔,๐๑๒,๗๒๐ 
   แผนงานสาธารณสุข ๔๙๔,๐๘๐ 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์  ๔๘๔,๔๐๐ 
   แผนงานเคหะและชุมชน ๕,๒๘๑,๘๖๐ 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒๗๐,๐๐๐ 
   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ ๙๔๑,๐๐๐ 
ด้ำนเศรษฐกิจ   
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   - 
   แผนงานการเกษตร ๒๙๗,๗๒๐ 
   แผนงานการพาณิชย์   - 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน    
   แผนงานงบกลาง ๑,๒๓๔,๐๖๐ 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๘ - 
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

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

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (๐๐๑๑๐) 
   งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติ งำนบริหำรงำนคลัง รวม 

  
 

และวิชำกำร     
งบ  (๐๐๑๑๑)  (๐๐๑๑๒)  (๐๐๑๑๓)   
งบบุคลำกร         
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00   -   - 2,624,640.00 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 3,848,160.00   -   - 3,848,160.00 
งบด ำเนินกำร        
  ค่าตอบแทน 235,220.00  -   - 235,220.00 
  ค่าใช้สอย 1,037,000.00   - 49,300.00 1,086,300.00 
  ค่าวัสดุ 315,000.00  -  175,000.00 490,000.00 
  ค่าสาธารณูปโภค 615,000.00  - - 615,000.00 
งบลงทุน         
  ค่าครุภัณฑ์ 62,000.00  - 88,000.00 150,000.00 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - -     
งบรำยจ่ำยอ่ืน         
  รายจ่ายอื่น 20,000.00 - - 20,000.00 
งบเงินอุดหนุน         
  เงินอุดหนุน 16,000.00 - - 16,000.00 

รวม 8,773,020.00  - 312,300.00 9,085,320.00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๙ - 
 

แผนงำนรักษำควำมสงบ 
(๐๐๑๒๐) 
 

    งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนเทศกิจ งำนป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภัย รวม 

  เกี่ยวกับกำรรักษำ   พลเรือนและระงับ   
  ควำมสงบเรียบร้อย   อัคคีภัย   

งบ  (๐๐๑๒๑)  (๐๐๑๒๒)  (๐๐๑๒๓)   
งบบุคลำกร         
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  -  - - - 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 282,840.00  - - 282,840.00 
งบด ำเนินกำร     

 
  

  ค่าตอบแทน  -  -  -   
  ค่าใช้สอย 332,000.00  - 204,000.00 536,000.00 
  ค่าวัสดุ 10,000.00  - 20,000.00 30,000.00 
  ค่าสาธารณูปโภค  -  - - - 
งบลงทุน         
  ค่าครุภัณฑ์  -  - 50,000.00 50,000.00 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  -  - - - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน         
  รายจ่ายอื่น  -  - - - 
งบเงินอุดหนุน     

 
  

  เงินอุดหนุน  -  -   -  - 
รวม 624,840.00  - 274,000.00 898,840.00 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๐- 
แผนงำนกำรศึกษำ (๐๐๒๑๐) 

    งำน งำนบริหำรทั่วไป งำนระดับก่อนวัยเรียน งำนระดับ งำนกำรศึกษำ รวม 

  เกี่ยวกับกำรศึกษำ และปฐมวัย มัธยมศึกษำ ไม่ก ำหนดระดับ   

งบ  (๐๐๒๑๑) (๐๐๒๑๒) (๐๐๒๑๓) (๐๐๒๑๔)   
งบบุคลำกร           
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  - -  -  -  - 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 819,120.00 -  -  - 819,120.00 
งบด ำเนินกำร 

 
     -    

  ค่าตอบแทน  - -  -  - - 
  ค่าใช้สอย 1,227,600.00    -  - 1,227,600.00 
  ค่าวัสดุ 878,000.00    -  - 878,000.00 
  ค่าสาธารณูปโภค  - -  -  -  - 
งบลงทุน  -    -  -   
  ค่าครุภัณฑ์  - -  -  -  - 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  - -  -  -   - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน           
  รายจ่ายอื่น  - -  -  - - 
งบเงินอุดหนุน 

 
  

 
    

  เงินอุดหนุน 1,088,000.00    -  - 1,088,000.00 
รวม 4,012,720.00   -  -  - 4,012,720.00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๑- 
แผนงำนสำธำรณสุข (๐๐๒๒๐) 

    งำน งำนบริหำรทั่วไป งำนโรงพยำบำล งำนบริกำร งำนศูนย์ รวม 
  เกี่ยวกับสำธำรณสุข   สำธำรณสุขและ บริกำร   
  

 
  งำนสำธำรณสุขอื่น สำธำรณสุข   

งบ (๐๐๒๒๑) (๐๐๒๒๒) (๐๐๒๒๓) (๐๐๒๒๔)   
งบบุคลำกร 

 
    

 
  

  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  -   - -  - - 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 223,080.00  - -  - 223,080.00 
งบด ำเนินกำร 

 
  

 
    

  ค่าตอบแทน 36,000.00  - -  - 36,000.00 
  ค่าใช้สอย 10,000.00  - 75,000.00  - 85,000.00 
  ค่าวัสดุ 15,000.00  - 

 
 - 15,000.00 

  ค่าสาธารณูปโภค  -  - -  - - 
งบลงทุน 

 
  

 
    

  ค่าครุภัณฑ์  -  - -  - - 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  -  - -  - - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน           
  รายจ่ายอื่น  -  - -  - - 
งบเงินอุดหนุน 

 
  

 
    

  เงินอุดหนุน  -  - 135,000.00  - 135,000.00 
รวม 284,080.00  - 210,000.00  - 494,080.00 



 

-๑๒- 
แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (๐๐๒๓๐) 

  งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนสวัสดิกำรสังคม รวม 
  เกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ และสังคมสงเครำะห์   

งบ (๐๐๒3๑) (๐๐๒3๒)   
งบบุคลำกร 

 
    

  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  - - - 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 404,400.00 - 404,400.00 
งบด ำเนินกำร 

 
    

  ค่าตอบแทน  - - - 
  ค่าใช้สอย 50,000.00 20,000.00 70,000.00 
  ค่าวัสดุ 10,000.00 - 10,000.00 
  ค่าสาธารณูปโภค  - - - 
งบลงทุน 

 
    

  ค่าครุภัณฑ์  - - - 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  - - - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน 

 
    

  รายจ่ายอื่น  - - - 
งบเงินอุดหนุน 

 
    

  เงินอุดหนุน  - - - 
รวม 464,400.00 20,000.00 484,400.00 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๓- 
แผนงำนเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) 

    งำน งำนบริหำรทั่วไป งำนไฟฟ้ำ งำนสวน งำนก ำจัดขยะ รวม 
  เกี่ยวกับเคหะและชุมชน ถนน สำธำรณะ ขยะมูลฝอย   
         และสิ่งปฏิกูล   

งบ (๐๐๒๔๑) ๐๐๒๔๒) (๐๐๒๔๓) (๐๐๒๔๔)   
งบบุคลำกร           
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  - -  -  -  - 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,616,280.00    -  - 1,616,280.00 
งบด ำเนินกำร           
  ค่าตอบแทน 22,000.00  -  -  - 22,000.00 
  ค่าใช้สอย 610,000.00  -  -  - 610,000.00 
  ค่าวัสดุ 790,000.00       790,000.00 
  ค่าสาธารณูปโภค - -  -  - - 
งบลงทุน           
  ค่าครุภัณฑ์ 138,430.00 33,150.00  -  - 171,580.00 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - 2,072,000.00  -  - 2,072,000.00 
งบรำยจ่ำยอ่ืน           
  รายจ่ายอื่น - -  -  - - 
งบเงินอุดหนุน           
  เงินอุดหนุน -    -  -  - 

รวม 3,176,710.00 2,105,150.00  -  - 5,281,860.00 



 
 

-๑๔- 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐) 

  งำน งำนบริหำรทั่วไป งำนส่งเสริมและสนับสนุน รวม 
    ควำมเข้มแข็งชุมชน   

งบ (๐๐๒๕๑) (๐๐๒๕๒)   
งบบุคลำกร       
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  - - - 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  - - - 
งบด ำเนินกำร       
  ค่าตอบแทน  -  -  - 
  ค่าใช้สอย  - 270,000.00 270,000.00 
  ค่าวัสดุ  - - - 
  ค่าสาธารณูปโภค  - - - 
งบลงทุน       
  ค่าครุภัณฑ์  - - - 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  - - - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน       
  รายจ่ายอื่น  - - - 
งบเงินอุดหนุน       
  เงินอุดหนุน  - -  - 

รวม  - 270,000.00 270,000.00 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๕- 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (๐๐๒๖๐) 

   งำน งำนบริหำรทั่วไป งำนกีฬำและ งำนศำสนำ งำนวิชำกำร รวม 

  เกี่ยวกับศำสนำ นันทนำกำร วัฒนธรรม วำงแผนและส่งเสรมิ   

  ธรรมและนันทนำกำร   ท้องถิ่น กำรท่องเท่ียว   

งบ (๐๐๒๖๑) (๐๐๒๖๒) (๐๐๒๖๓) (๐๐๒๖๔)   
งบบุคลำกร           
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  -  -  -  -  - 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  -  -  -  -  - 
งบด ำเนินกำร           
  ค่าตอบแทน  - -  -  -  - 
  ค่าใช้สอย  - 350,000.00 540,000.00  - 890,000.00 
  ค่าวัสดุ  -  -  -  - - 
  ค่าสาธารณูปโภค  - -  -  -  - 
งบลงทุน           
  ค่าครุภัณฑ์  - -  -  - - 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  - -  -  -  - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน          - 
  รายจ่ายอื่น  - -  -  -  - 
งบเงินอุดหนุน           
  เงินอุดหนุน  - 8,000.00 43,000.00  - 43,000.00 

รวม  - 358,000.00 583,000.00  - 941,000.00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๖- 
แผนงำนกำรเกษตร (๐๐๓๒๐) 

  งำน งำนส่งเสริม งำนอนุรักษ์ รวม 
  กำรเกษตร แหล่งน  ำและป่ำไม้   

งบ (๐๐๓๒๑) (๐๐๓๒๒)   
งบบุคลำกร       
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -  - - 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 180,720.00  - 180,720.00 
งบด ำเนินกำร       
  ค่าตอบแทน -  - - 
  ค่าใช้สอย 20,000.00 80,000.00 100,000.00 
  ค่าวัสดุ 10,000.00  - 10,000.00 
  ค่าสาธารณูปโภค -  -   
งบลงทุน       
  ค่าครุภัณฑ์ -  - - 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง -  - - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน       
  รายจ่ายอื่น -  - - 
งบเงินอุดหนุน       
  เงินอุดหนุน 7,000.00  - 7,000.00 

รวม 217,720.00 80,000.00 297,720.00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -๑๗- 
งบกลำง  (๐๐๔๑๐) 

  งำน งบกลำง รวม 
งบ (๐๐41๑)   
งบกลาง                                          924,060                                          924,060  
บ าเหน็จ/บ านาญ                                        310,000                                          310,000  

รวม                                    1,234,060                                       1,234,060  
รวมทุกแผนงำน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ 



-1๘- 
 

เทศบัญญตั ิ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 255๙ 
 เทศบำลต ำบลหนองหลม่ 

อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวดัพะเยำ 
************************* 

  โดยเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอ านาจ           
ตามความใน มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒     
จึ ง ต ร า เ ทศบัญญั ติ ง บป ระมาณรายจ่ า ย ขึ้ น ไ ว้ โ ดยคว าม เห็ น ชอบของสภา เทศบาลต าบลหนองหล่ ม                                    
และของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  เทศบัญญัติ นี้ เรียกว่า“เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 ข้อ ๒  เทศบัญญัต ินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นต้นไป  

ข้อ ๓  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  จ ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น  ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.- บำท   
ข้อ  ๔  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป              

เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.-บำท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

ด้ำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป  

แผนงานบริหารทั่วไป  9,085,320 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 898,840 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  4,012,720 
แผนงานสาธารณสุข 494,080 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  484,400 
แผนงานเคหะและชุมชน 5,281,860 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 270,000 
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 941,000 

ด้ำนเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   - 
แผนงานการเกษตร 297,720 
แผนงานการพาณิชย์   - 

ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   
แผนงานงบกลาง 1,๒๓๔,060 

งบประมำณรำยจ่ำยทั งสิ น 23,000,000   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๐- 

 

ส่วนที่  3 
 
 

รำยละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 255๙ 

 
 

ของ 
 
 
 

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม 
อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๑- 
 
 
 
 
 

 
 

รำยงำนประมำณกำรรำยรับ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๒๒- 
รำยงำนประมำณรำยรับ  ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๕๙  

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

 
รำยรับจริง ประมำณกำร 

หมวดภำษีอำกร ปี๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ยอดต่ำง% ปี ๒๕๕๙ 
หมวดภำษีอำกร 

  
 

        
  ภาษีบ ารุงท้องที ่ 119,846.20 138,934.25 111,742.50 147,822.20 1.45 ๑๕๐,๐๐๐ 

  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 57,062.00 129,478.50 140,234.25 103,355.00 -3.36 ๑๐๐,๐๐๐ 

  ภาษีป้าย 3,315.00 5,725.00 8,236.00 8,007.00 19.93 ๑๐,๐๐๐ 

  ภาษีอากรฆ่าสตัว ์ 3,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ๐.๐๐ 

รวมหมวดภำษีอำกร 183,778.20 274,137.75 260,212.75 259,184.20 0.31 ๒๖๐,๐๐๐ 
หมวดค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรับ  และใบอนุญำต 

  
          

  ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎจราจร 600.00 200.00 200.00 0.00 100 ๑,๐๐๐ 

  ค่าปรับการผิดสญัญา 0.00 0.00 447,634.00 498.00 90.0 ๕,๐๐๐ 

  ค่าใบอนุญาตขายสรุา 354.05 305.55 1,125.20 485.00 90.3 ๕,๐๐๐ 

  ค่าใบอนุญาตเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 50 ๑๐,๐๐๐ 

  ค่าธรรมเนยีมเก็บขยะและขนมูลฝอย 161,758.00 178,646.00 165,665.00 186,860.00 6.57 ๒๐๐,๐๐๐ 

  ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการฆ่าและจ าหน่ายเนื้อสัตว ์ 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ๐.๐๐ 

  ค่าธรรมเนยีมตดิตั้งมาตรน้ าประปา 1,550.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 ๐.๐๐ 

  ค่าธรรมเนยีมตดิประกาศ 330.00 360.00 320.00 300.00 70 ๑,๐๐๐ 

  ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับสุสานและฌาปณสถาน 17,920.00 14,400.00 22,420.00 14,800.00 1.33 ๑๕,๐๐๐ 

  ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนพาณิชย์ 660.00 480.00 640.00 630.00 37 ๑,๐๐๐ 

  ค่าธรรมเนยีมอื่นๆ  0.00 0.00 3,000.00 0.00 100 ๕,๐๐๐ 

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรับ  และใบอนุญำต 189,222.05 202,691.55 641,004.20 208,573.00 14.17 ๒๔๓,๐๐๐ 



 
 
 
 
 
 
 

-๒๓- 
 

  รำยรับจริง ประมำณกำร 
หมวดภำษีอำกร ปี๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ยอดต่ำง% ปี ๒๕๕๙ 

              
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน             
  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 67,034.27 137,935.99 188,775.69 152,056.70 -1.37 ๑๕๐,๐๐๐ 

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 67,034.27 137,935.99 188,775.69 152,056.70 -1.37 ๑๕๐,๐๐๐ 

หมวดรำยได้จำกสำธำรณปูโภคและกำรพำณิชย์             

  ค่าน้ าประปา 517,471.00 564,605.00 577,270.00 638,689.00 -6.45 ๖๐๐,๐๐๐ 

รวมหมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย ์ 517,471.00 564,605.00 577,270.00 638,689.00 -6.45 ๖๐๐,๐๐๐ 

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด             

  ค่าขายแบบแปลน 66,800.00 108,800.00 120,700.00 56,000.00 -1.82 ๕๕,๐๐๐ 

  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 66,380.00 39,647.05 4,920.00 67,872.00 -35.74 ๕๐,๐๐๐ 
รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 133,180.00 148,447.05 125,620.00 123,872.00 -17.97 ๑๐๕,๐๐๐ 

รวมรำยได้ที่จัดเก็บเอง 1,090,685.52 1,327,817.34 1,792,882.64 1,382,374.90 -1.79 ๑,๓๕๘,๐๐๐ 



 
 

-๒๔- 
 

  รำยรับจริง ประมำณกำร 

หมวดภำษีอำกร ปี๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
ยอด

ต่ำง% ปี ๒๕๕๙ 
              
หมวดภำษีจัดสรร             
  ภาษีสุรา 895,864.41 991,555.52 1,157,607.96 1,120,021.87 -1.82 ๑,๑๐๐,๐๐๐ 

  ภาษีสรรพสามิต 2,159,087.90 1,781,982.71 2,139,084.18 1,524,363.54 23.78 ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 5,069,274.97 5,623,343.05 8,282,158.04 7,322,867.93 8.46 ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 0.00 148,445.32 -196.89 ๕๐,๐๐๐ 

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมที่ดิน 601,663.00 496,725.52 777,994.00 365,521.00 8.62 ๔๐๐,๐๐๐ 

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 49,155.10 80,439.80 81,846.50 87,925.78 2.3 ๙๐,๐๐๐ 

  ค่าภาคหลวงแร่ 63,636.17 12,305.77 41,135.30 40,947.70 18.1 ๕๐,๐๐๐ 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑ ใน ๙ 1,571,324.92 1,890,913.44 2,101,536.48 2,330,725.24 4.87 ๒,๔๕๐,๐๐๐ 

  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน   0.00 0.00 0.00 0.00 100 ๒,๐๐๐ 

รวมหมวดภำษีจัดสรร 10,410,006.47 10,877,265.81 14,581,362.46 12,940,818.38 8.49 ๑๔,๑๔๒,๐๐๐ 
รวมหมวดภำษีจัดสรรทั้งสิ้น 11,500,691.99 12,205,083.15 16,374,245.10 14,323,193.28 7.59 ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ 

หมวดเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุนทั่วไป 6,159,132.00 7,748,410 6,500,497 7,186,641 4.18 ๗,๕๐๐,๐๐๐ 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,159,132.00 7,748,410 6,500,497 7,186,641 4.18 ๗,๕๐๐,๐๐๐ 

รวมทุกหมวด 17,659,823.99 19,953,493.15 22,874,742.10 21,509,834.28 6.48 ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ 



  

                                                              

 
 

-๒๕- 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

รำยละเอียดประมำณกำรรำยรับ 



  

                                                              

 
 

-๒๖- 

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

ประมำณกำรรำยรับรวมทั งสิ น     รวม     ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.-บำท    
 

รำยได้จัดเก็บเอง 
๑.  หมวดภำษีอำกร     รวม   ๒๖๐,000.-  บำท   แยกเป็น 

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

๑.๒  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  ค ำชี แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง   

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

๑.๔  อากรการฆ่าสัตว์  จ านวน     -    บาท   ค ำชี แจง  
 

๒. หมวดค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรับและใบอนุญำต      รวม  ๒๔๓,000.-  บำท   แยกเป็น 
๒.๑  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎจราจร  จ านวน  ๑,๐๐๐.-  บาท  ค ำชี แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง    
๒.๒  ค่าปรับการผิดสัญญา    จ านวน  ๕,๐๐๐.-  บาท  ค ำชี แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

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

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

เท่ากับปีที่ผ่านมา   เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง 
๒.๕  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย   จ านวน 2๐๐,๐๐๐.-บาท   ค ำชี แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่า           

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

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

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

 เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง   
 ๒.๑๑ ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน ๕,๐๐๐.-บาท ค ำชี แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 

 เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง   
 



  

                                                              

 
 

-๒๗- 
 

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

เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง    
 

๔.  หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์      รวม      60๐,๐๐๐.-บำท  แยกเป็น 
 ๔.๑ ค่าน้ าประปา        จ านวน  60๐,๐๐๐.-  บาท  ค ำชี แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 

เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง    
 

๕.  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด        รวม   ๑๐๕,๐๐๐.-  บำท  แยกเป็น 
๕.๑  ค่าขายแบบแปลน   จ านวน   ๕๕,๐๐๐.-  บาท   ค ำชี แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจาก

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

เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง    
 

๖. รำยได้จำกทุน  รวม       -      บำท    ค ำชี แจง  เนื่องจากไม่ได้ประมาณการไว้เป็นรายรับ 
 
 

รำยได้ที่รัฐบำลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗.  หมวดภำษีจัดสรร     รวม   14,142,๐๐๐.- บำท  แยกเป็น 

๗.๑  ภาษีสุรา  จ านวน  ๑,๑๐๐,๐๐๐.-  บาท   ค ำชี แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                      
เนื่องจากประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจริง                                     

๗.๒  ภาษีสรรพสามิต   จ านวน  2,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท  ค ำชี แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา                 
เนื่องจากประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจริง 

๗.๓  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  จ านวน   ๘,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท   ค ำชี แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจาก
ประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจริง 

๗.๔  ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จ านวน  ๕0,๐๐๐.-  บาท   ค ำชี แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจาก
ประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจริง 

๗.๕  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  จ านวน  ๔0๐,๐๐๐.-  บาท  ค ำชี แจง ประมาณการ
ไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตามจริง 

๗.๖ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   จ านวน  ๙๐,๐๐๐.-  บาท  ค ำชี แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจริง 

๗.๗  ค่าภาคหลวงแร่   จ านวน ๕0,๐๐๐.-  บาท  ค ำชี แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา                  
       เนื่องจากประมาณการตามท่ีได้รับจัดสรรตามจริง 
๗.๘ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑ ใน ๙  จ านวน 2,๔5๐,๐๐๐.-  บาท  ค ำชี แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา                  
       เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มข้ึน 
๗.๙ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  จ านวน  ๒,๐๐๐.-บาท  ค ำชี แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปี

ที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจริง 
 
 
 
 



  

                                                              

 
 

-๒๘- 
 
 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๘. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             รวม  ๗,500,000.-  บำท            

๘ .๑ เ งิ น อุดหนุ นทั่ ว ไปส าหรั บด า เ นิ นการตามอ าน าจหน้ าที่ แ ละภารกิ จ ถ่ า ย โ อน เลื อกท า                               
จ านวน  ๗,๕๐๐,000.-  บาท   ค ำชี แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่ได้รับ
จัดสรรตามจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                              

 
 

-๒๙- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                              

 
 

-๓๐- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 

255
๔ 

ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอด
ต่ำง % 

ปี 2559 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป               
งำนบริหำรทั่วไป               

   งบบุคลำกร               

   หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงชั่วครำว               
เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)               
เงินเดือนนายก/รองนายก - 579,600 695,520 637,560 695,520 0 695,520 
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก - 120,000 120,000 110,000 120,000 0 120,000 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก - 120,000 120,000 110,000 120,000 0 120,000 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี - 165,600 198,720 182,160 198,720 0 198,720 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล - 1,242,000 1,490,400 1,366,200 1,490,400 0 1,490,400 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)   -    2,227,200    2,624,640     2,405,920     2,624,640  0     2,624,640  

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)               
เงินเดือนพนักงาน - 1,181,148 1,247,690 1,972,920 2,829,720 -0.81 2,806,920 

เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน - 176,680 161,383 419,400 18,000 
-
12.36 

16,020 

เงินประจ าต าแหน่ง - 42,000 42,000 126,000 126,000 0 126,000 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า - 108,720 113,110 120,840 126,480 16.08 150,720 

เงินเพ่ิมต่างๆของลูกจ้างประจ า - 18,000 18,000 18,000 18,000 
-
106.9 

8,700 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 127,820 153,430 241,320 615,780 0.65 619,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                              

 
 

-๓๑- 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 49,130 34,800 - - 
 

- 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง - 30,930 - 76,200 90,000 25 120,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) - 1,734,428 1,770,413 2,974,680 3,823,980 0.63 3,848,160 

รวมหมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงชั่วครำว - 3,961,628 4,395,053 5,380,600 6,448,620 0.37 6,472,800 

รวมงบบุคลำกร - 3,961,628 4,395,053 5,380,600 6,448,620 0.37 6,472,800 

งบด ำเนินกำร 
 

            
หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

 
            

ค่ำตอบแทน 
 

            
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. - 403,600 - 160,000 130,000 -62.5 80,000 
ค่าเบี้ยประชุม - 

      
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 3,420 13,860 40,000 30,957 -3.19 30,000 
ค่าเช่าบ้าน - 4,200 38,500 72,000 103,800 -11.61 93,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 1,100 5,600 20,000 47,800 -48.36 32,220 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - 49,078 56,760 5,000 - 0 - 
รวมค่ำตอบแทน - 461,398 114,720 297,000 312,557 -32.88 235,220 

ค่ำใช้สอย 
       

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 404,130 651,850 515,520 580,000 21.09 735,000 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - 22,405 13,425 30,000 20,000 9.09 22,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                              

 
 

-๓๒- 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอด

ต่ำง % 
ปี 2559 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน 

- - - - - - - 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การ
ฝึกอบรม และสัมนาต่างๆ การแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ 

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

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - 66,714 70,058 140,000 140,000 0 140,000 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

  
1,400 

    
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา - - - 5,000 5,000 0 5,000 
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ - - - 10,000 10,000 0 10,000 
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนา - 220,000 - - - - - 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเทศบาล - 300 - - - - - 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ จปฐ. - - - - - - - 
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชน - 16,955 - - - - - 
- ค่าใช้จ่ายโครงการปิดทองหลังพระ - - - 

    
- โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

- - 7,800 10,000 10,000 -100 5,000 และการจัดประชุมประชาคม แผนชุมชนและ 
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน 
- โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับเข้าสู่ประชาคม 

- - - 10,000 10,000 100 10,000 
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                              

 
 

-๓๓- 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
    

250,000 100 - 
สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง 

       
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน - 78,983.33 115,853.00 50,000 50,000 50 100,000 

รวมค่ำใช้สอย - 809,487 851,186 780,520 1,085,000 -4.63 1,037,000 
 ค่ำวัสดุ               

วัสดุส านักงาน - 81,142 96,986 80,000 115,000 -76.92 65,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - - - 10,000 10,000 0 10,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว - 8,709 19,977 30,000 30,000 0 30,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 72,510 2,650 100,000 200,000 -33.33 150,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์ - 39,840 228,150 25,000 50,000 0 50,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 23,450 39,580 10,000 10,000 0 10,000 
วัสดุอื่นๆ 

  
32,150 

 
20,000 100 - 

รวมค่ำวัสดุ - 225,651 419,493 255,000 435,000 -38.1 315,000 

ค่ำสำธำรณูปโภค               
ค่าไฟฟ้า - 385,188.43 412,919.00 480,000 480,000 12.73 550,000 
ค่าโทรศัพท์ - 15,838.14 14,129.00 18,000 20,000 33.33 30,000 
ค่าไปรษณีย์ - 10,856 11,484 10,000 10,000 0 10,000 
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม - 5,000 8,478 20,000 20,000 20 25,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                              

 
 

 

-๓๔- 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

รวมค่ำสำธำรณูปโภค - 416,883 447,010 528,000 530,000 13.82 615,000 
รวมหมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - 1,452,021 1,717,689 1,332,520 1,832,557 -15.46 1,587,220 

รวมงบด ำเนินกำร - 1,452,021 1,717,689 1,860,520 2,362,557 -7.28 2,202,220 

งบลงทุน               
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               
ค่ำครุภัณฑ ์

 
47,180 - 

    
ครุภัณฑ์ส านักงาน - - 147,300 25,000 26,800 -123.3 12,000 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - 

      
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - - - 10,000 44,800 100 - 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - - 4,900 

 
10,000 100 - 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - - 8,600 5,000 552,000 100 - 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - - - 50,000 50,000 0 50,000 

รวมค่ำครุภัณฑ์ - 47,180 160,800 90,000 683,600 -1003 62,000 

รวมหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง - 47,180 160,800 90,000 683,600 -1003 62,000 

รวมงบลงทุน - 47,180 160,800 90,000 683,600 -1003 62,000 

งบเงินอุดหนุน 
       

หมวดเงินอุดหนุน 
       

เงินอุดหนุน 
       



  

                                                              

 
 

  -๓๕- 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 16,000 16,000 16,000 16,000 0 16,000 
รวมเงินอุดหนุน - 16,000 16,000 16,000 16,000 0 16,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - 16,000 16,000 16,000 16,000 0 16,000 

รวมงบเงินอุดหนุน - 16,000 16,000 16,000 16,000 0 16,000 

งบรำยจ่ำยอ่ืน               

หมวดรำยจ่ำยอ่ืน               
รำยจ่ำยอ่ืน               
ค่าจ้างท่ีปรึกษา - 12,000 - 20,000 20,000 0 20,000 

รวมรำยจ่ำยอ่ืน - 12,000 - 20,000 20,000 0 20,000 

รวมหมวดรำยจ่ำยอ่ืน - 12,000 - 20,000 20,000 0 20,000 

รวมงบรำยจ่ำยอ่ืน - 12,000 - 20,000 20,000 0 20,000 

รวมงำนบริหำรทั่วไป - 5,488,829 6,289,542 7,367,120 9,530,777 -8.64 8,773,020 
 
 
 
 
 



  

                                                              

 
 

-๓๖- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 

255๔ 
ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอด

ต่ำง 
% 

ปี 2559 

งำนบริหำรงำนคลัง               
  งบบุคลำกร               
หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงชั่วครำว               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
       - เงินเดือนพนักงาน   -        654,280         372,850          
       - เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน   -          84,600          91,660          
       - เงินประจ าต าแหน่ง   -   -  -         
       - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   -        153,600         137,467          
       - เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง   -          41,780          53,782          

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  -       934,260       655,759          

รวมหมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงชั่วครำว  -       934,260       655,759          

รวมงบบุคลำกร  -       934,260       655,759          

  งบด ำเนินกำร               
หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ               
ค่ำตอบแทน               
       ค่าตอบแทนผู้ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์   -   -                 -            
       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   -            8,137            5,800          
       เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   -          43,844          39,547          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                              

 
 

-๓๗- 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

       ค่าเช่าบ้าน   -           11,600          
รวมค่ำตอบแทน - 51,981 56,947 

    
ค่ำใช้สอย               

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 

109,819 - 
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
       

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
       

     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - 13,782 17,446 
    

ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
       

     - ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษี - 69,120 - 20,000 20,000 0 20,000 
     - ค่าใช้จ่ายโครงการคืนก าไรแก่ผู้เสียภาษี - - - - - 

 
- 

     - ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ - 35,650 15,400 20,000 10,000 0 10,000 
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน - 15,000 7,900 15,000 15,000 22.28 19,300 

รวมค่ำใช้สอย - 243,371 40,746 55,000 45,000 8.72 49,300 

ค่ำวัสดุ               
วัสดุส านักงาน - 29,531 30,203 20,000 40,000 0 40,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์ - 38,490 39,930 25,000 25,000 0 25,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - - 10,000 10,000 0 10,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น - - - 90,000 90,000 0 90,000 



  

                                                              

 
 

-๓๘- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 

255
๔ 

ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอด
ต่ำง % 

ปี 2559 

    วัสดุอื่นๆ - - - - - 100           10,000  

รวมค่ำวัสดุ  -         68,021         70,133        145,000        165,000  5.71        175,000  

รวมหมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  -       363,373       167,826        200,000        210,000  6.38        224,300  

รวมงบด ำเนินกำร  -       363,373       167,826        200,000        210,000  6.38        224,300  
งบลงทุน               
หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               
   ค่ำครุภัณฑ์               

      ครุภัณฑ์ส านักงาน                10,000           16,000  -6.67           15,000  
      ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                10,000   -  0  -  
      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                37,000           23,000  0           23,000  
      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                50,000           20,000  60           50,000  

รวมงบลงทุน  -                 -                   -          107,000          59,000  100          88,000  

รวมหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  -                 -                   -          107,000          59,000  100          88,000  

รวมงำนบริหำรงำนคลัง  -    1,297,633       823,585        307,000        269,000  13.86        312,300  

รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  -    6,786,462     7,113,127     7,674,120     9,799,777  -7.86     9,085,320  
 

 



  

                                                              

 
 

-๓๙-  

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน               
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน               
งบบุคลำกร               
หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ               
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)               
เงินเดือนพนักงาน - - - 89,520 146,160 9.13 160,840 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน - - - 20,520 1,260 37 2,000 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง - - - 

  
100 108,000 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - - - 
 

108,000 100 12,000 
รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) - - - 110,040 255,420 100 282,840 

รวมหมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงชั่วครำว - - - 110,040 255,420 100 282,840 

รวมงบบุคลำกร - - - 110,040 255,420 100 282,840 

งบด ำเนินกำร               
หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ               
   ค่ำตอบแทน               
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. - - - 30,000 0 0 0 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - - - 5,000 0 0 0 
รวมค่ำตอบแทน - - - 35,000 0 0 0 
   ค่ำใช้สอย               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                              

 
 

-๔๐- 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอด

ต่ำง % 
ปี 2559 

    รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ  -  -  - 330,400 202,240 37.19 322,000 
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า         10,000   10,000 
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ               

รวมค่ำใช้สอย       330,400 212,240   332,000 

   ค่ำวัสดุ               
    -วัสดุส านักงาน  -  -  - 5,000 5,000 0 5,000 
    -วัสดุเครื่องแต่งกาย  -  -  -          20,000           90,000  100                 -    
    -วัสดุคอมพิวเตอร์  -  -  -            5,000             5,000  0             5,000  

รวมค่ำวัสดุ  -                 -                   -            30,000        100,000  -900          10,000  

รวมหมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  -                 -                   -          395,400        312,240  8.7        342,000  

รวมงบด ำเนินงำน  -                 -                   -          395,400        312,240  8.7        342,000  
งบลงทุน               
หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               
   ค่ำครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน                    6,000  100  -  
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                  36,000  100  -  
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                  10,000  100  -  

รวมหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง                 52,000  100                 -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                              

 
 

 

-๔๑- 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอด

ต่ำง % 
ปี 2559 

รวมงบลงทุน      
52,000 100 - 

งบเงินอุดหนุน               
หมวดเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
- อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดพะเยา - - 50,000 50,000 50,000 100 - 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
50,000 - 

    
- อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้ - - - - - - - 
โครงการจัดระเบียบสังคมเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด - 5,000 - - - - - 
โครงการอบรมเยาวขนเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด - 15,000 - - - - - 
โครงการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด - 33,500 - - - - - 
โครงการจุดตรวจจุดสกัดเคลื่อนที่ - 10,000 - - - - - 

        
        

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

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

รวมงำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 

113,500 50,000 555,440 669,660 -7.17 624,840 

 



  

                                                              

 
 

-๔๒- 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง 

% 
ปี 2559 

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
งบด ำเนินกำร               
หมวดค่ำตอยแทนใช้สอยและวัสดุ               
ค่ำใช้สอย               
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ 

       
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

       
     - โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร - - - 150,000 150,000 -200 50,000 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

       
     - ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ - 23,480 - 24,000 24,000 0 24,000 
     - ค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาสาธารณภัย - 95,383 - 100,000 100,000 0 100,000 
     - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย - - - 30,000 30,000 0 30,000 
รวมค่ำใช้สอย - 118,863 - 304,000 304,000 -49.02 204,000 
ค่ำวัสดุ               
  -วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  -   -    -    50,000 100 - 
  -วัสดุเครื่องดับเพลิง  -   -    -  20,000 20,000 0 20,000 

รวมค่ำวัสดุ  -   -    -  20,000 70,000 -250 20,000 

รวมหมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  -       118,863                 -    324,000 374,000 -66.96 224,000 

รวมงบด ำเนินกำร  -       118,863                 -    324,000 374,000 -66.96 224,000 



  

                                                              

 
 

 
 

-๔๓- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

งบลงทุน               
หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               
   ค่ำครุภัณฑ์               
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 

 
60000 

 
67,000 - 0 - 

ครุภัณฑ์วิทยาการหรือการแพทย์ 
    

50,000 100 - 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

    
80,000 100 50,000 

รวมหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง - 60,000 - 67,000 130,000 48.46 50,000 

รวมงบลงทุน - 60,000 - 67,000 130,000 48.46 50,000 

รวมงำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย - 178,863 - 391,000 504,000 -83.94 274,000 

รวมแผนงำนกำรรรักษำควำมสงบภำยใน - 292,363 50,000 946,440 1,173,660 -30.57 898,840 
 
 
 
 
 
 



  

                                                              

 
 

 

-๔๔- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

แผนงำนกำรศึกษำ               
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ               
งบบุคลำกร               
หมวดเงินเดือนค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงช่ัวครำว               
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)               

    เงินเดือนพนักงาน - - - 175,920 285,840 5.44 302,280 
    เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน - - - 22,680 0 0 4,080 
    ค่าตอบแทนพนักงาน - - - 104,880 190,800 37.35 304,560 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง - - - 75,120 0 0 12,000 
ค่าตอบแทนพนักงาน (สมทบ) - - - 90,000 265,764 -35.46 196,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) - - - 468,600 742,404 9.37 819,120 
รวมเงินเดือนค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงช่ัวครำว - - - 468,600 742,404 9.37 819,120 

รวมงบบุคลำกร 
   

468,600 742,404 9.37 819,120 

งบด ำเนินกำร        
หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        
ค่ำตอบแทน        
      เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล - - - 5,000 0 0 0 

 
 
 



  

                                                              

 
 

 
 

-๔๕- 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

รวมค่ำตอบแทน 
   

5,000 0 0 0 

ค่ำใช้สอย               
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - - - 74,080 74,080 15.82 88,000 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 

       
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 14,300 51,360 50,000 168,000 -12 150,000 
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

       
-ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน - 38,375 29,775 40,000 40,000 0 40,000 
- ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างาน - 88,500 42,074 50,000 50,000 0 50,000 
ในช่วงปิดภาคเรียนและสอนพิเศษช่วงปิดภาค 

       
เรียนและเสาร์ - อาทิตย์ 

       
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ - 30,102 51,110 26,000 26,000 0 26,000 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

       
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ - 

   
- 100 168,000 

- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น - 
   

- 100 145,600 
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม - 

   
- 100 235,200 

- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล - 
   

- 100 324,800 
- ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ - - - - - - - 



  

                                                              

 
 

 
 

-๔6- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

- ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น - - - - - - - 
- ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม - - - - - - - 
- ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล - - - - - - - 

รวมค่ำใช้สอย - 171,277 174,319 240,080 358,080 70.83 1,227,600 

   ค่ำวัสดุ               
วัสดุส านักงาน - - 

 
10,000 10,000 0 10,000 

ค่าอาหารเสริมนม 
 

743,169.03 
     

- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ - - 50,423 46,200 52,500 16.67 63,000 
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน - - 42,425 48,300 58,800 -7.69 54,600 
ปางงุ้น 

       
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ - - 76,522 79,800 77,700 11.9 88,200 
หนองหล่ม 

 
743,169.03 

     
ค่าอาหารเสริมนม 

       
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล - - 92,029 98,700 100,800 17.24 121,800 
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านใหม่ - - 137,083 157,950 154,050 9.2 169,650 
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านแม่พริก - - 88,385 97,500 101,400 -23.81 81,900 
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองหล่ม - - 60,250 132,600 128,700 22.35 165,750 
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านปางงุ้น - - 93,081 117,000 103,350 8.62 113,100 



  

                                                              

 
 

 

-๔7- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน - - 
 

- - 
 

- 
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ - 127,062 78,663 123,200 140,000 100 

 
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน - 68,198 65,780 128,800 156,800 100 

 
ปางงุ้น 

       
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ - 217,880 118,300 212,800 207,200 100 

 
หนองหล่ม 

       
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล - 150,254 140,680 263,200 268,800 100 

 
วัสดุคอมพิวเตอร์ - 563,394 

 
10,000 10,000 0 10,000 

รวมค่ำวัสดุ - 1,306,563 1,043,621 1,526,050 1,570,100 -78.83 878,000 

รวมหมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - 1,477,840 1,217,940 1,771,130 1,928,180 8.43 2,105,600 

รวมงบด ำเนินกำร - 1,477,840 1,217,940 1,771,130 1,928,180 8.43 2,105,600 

งบเงินอุดหนุน               
หมวดเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
อุดหนุนส่วนราชการ 

       
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหล่ม - 130,000 166,400 272,000 264,000 22.35 340,000 
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่พริก - 169,000 132,600 200,000 208,000 -23.81 168,000 
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านใหม่ - 213,200 210,600 324,000 316,000 9.2 348,000 

 



  

                                                              

 
 

 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255

๔ 
ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอด

ต่ำง % 
ปี 2559 

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางงุ้น - 119,600 143,000 240,000 212,000 8.62 232,000 
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหล่ม - 

   
30,000 100 - 

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่พริก - 
   

30,000 100 - 
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านใหม่ - 

   
30,000 100 - 

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางงุ้น - 
   

30,000 100 - 
รวมเงินอุดหนุน - 631,800 652,600 1,036,000 1,120,000 -2.94 1,088,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - 631,800 652,600 1,036,000 1,120,000 -2.94 1,088,000 

รวมงบเงินอุดหนุน - 631,800 652,600 1,036,000 1,120,000 -2.94 1,088,000 

รวมงำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ - 2,109,640 1,870,540 3,275,730 3,790,584 5.54 4,012,720 

รวมแผนงำนกำรศึกษำ - 2,109,640 1,870,540 3,275,730 3,790,584 5.54 4,012,720 

 
-48- 

 
 
 
 
 
 
 



  

                                                              

 
 

 
-๔๙- 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

แผนงำนสำธำรณสุข 
       

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
       

งบบุคลำกร 
       

หมวดเงินเดือนค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงช่ัวครำว 
       

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
       

เงินเดือนพนักงาน 
    

210,600 5.59 223,080 
รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 

    
210,600 5.59 223,080 

รวมเงินเดือนค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงช่ัวครำว 
    

210,600 5.59 223,080 

รวมงบบุคลำกร 
    

210,600 5.59 223,080 

งบด ำเนินกำร 
       

หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
       

ค่ำตอบแทน 
       

ค่าเช่าบ้าน 
    

28,800 20 36,000 
รวมค่ำตอบแทน 

    
28,800 20 36,000 

ค่ำใช้สอย 
       

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
       

- ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน 
    

10,000 0 10,000 
รวมค่ำใช้สอย 

    
10,000 0 10,000 



  

                                                              

 
 

 

 
 

-50- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

   ค่ำวัสดุ 
 

            
- วัสดุส านักงาน 

    
5,000 0 5,000 

- วัสดุคอมพิวเตอร์ 
    

5,000 0 5,000 
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

   
10,000 10,000 -100 5,000 

รวมค่ำวัสดุ 
   

10,000 20,000 -33.33 15,000 

รวมหมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
   

10,000 58,800 3.61 61,000 

รวมงบด ำเนินกำร 
   

10,000 58,800 3.61 61,000 

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุข 
   

10,000 269,400 5.17 284,080 

งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น 
       

งบด ำเนินกำร 
       

หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
       

ค่ำใช้สอย 
       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
       

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
       

- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมโรค ระงับ - 118,315 136,798 150,000 150,000 -200 50,000 
โรคติดต่อและโรคระบาดอ่ืนๆ 

       
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร - 10,000 9,154 10,000 10,000 -100 5,000 
สาธารรสุข (อสม.) 

       



  

                                                              

 
 

 
 
 
 

-51- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

 
 

ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

                
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขโรคเอดส์ - 3,100 9,035 10,000 5,000 0 5,000 
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กตังครรภ์ก่อนวัย 

 
9,639 - 

  
- 

 
- ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเสริมสร้างความ - - - 10,000 - 0 - 
เสมอภาคระหว่างหญิงและชายในครอบครัว 

       
- โครงการผลิตสื่อและ/หรือเผยแพร่ - - - 5,000 5,000 100 - 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

       
- โครงการส่งเสรมิศักยภาพผู้บรโิภคและเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม - - - 10,000 5,000 0 5,000 
- โครงการสร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วม - - - 10,000 5,000 0 5,000 
ในงานคุ้มครองผู้บริโภคท้องถิ่น 

       
- โครงการตรวจสอบติดตามคุ้มครองผู้บริโภค - - - 10,000 5,000 0 5,000 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องมือทางการแพทย์ 

       
และวัตถุอันตรายในสถานที่จ าหน่ายที่ระบุ 

       
ในพระราชบัญญัติแต่ละประเภท 

       
รวมค่ำใช้สอย - 141,054 154,987 215,000 185,000 -146.7 75,000 

รวมหมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - 141,054 154,987 215,000 185,000 -146.7 75,000 

รวมงบด ำเนินกำร - 141,054 154,987 215,000 185,000 -146.7 75,000 



  

                                                              

 
 

-52- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

งบลงทุน               
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               
ค่ำครุภัณฑ ์               
- เครื่องพ่นหมอกควัน 

 
74,500 - - - - - 

รวมหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง - 74,500 - - - - - 

รวมงบลงทุน - 74,500 - - - - - 

งบเงินอุดหนุน               
หมวดเงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุน               
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ - 90,000 - - - - - 
อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน - 

  
90,000 135,000 0 135,000 

ชุมชนประจ าหมู่บ้าน 
       

รวมเงินอุดหนน - 90,000 - 90,000 135,000 0 135,000 

รวมงบเงินอุดหนุน - 90,000 - 90,000 135,000 0 135,000 

รวมงำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอ่ืน - 305,554 154,987 305,000 320,000 -52.38 210,000 

รวมแผนงำนสำธำรณสุข - 305,554 154,987 315,000 589,400 -19.29 494,080 
 
 
 



  

                                                              

 
 

-๕๓- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255

๔ 
ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

แผนงำนสังคมสงเครำะห์               
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์               
งบบุคลำกร               
หมวดเงินเดือนค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงช่ัวครำว               
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)               
    เงินเดือนพนักงาน  -  -  - 154,080 244,320 5.83 259,440 
    เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน  -  -  - 29,640 0 0 - 
    ค่าตอบแทนพนักงาน  -  -  - 75,240 119,568 1.15 120,960 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  -  -  - 32,760 18,000 25 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)       291,720 381,888 5.57 404,400 
รวมเงินเดือนค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงช่ัวครำว       291,720 381,888 5.57 404,400 

รวมงบบุคลำกร       291,720 381,888 5.57 404,400 

งบด ำเนินกำร               
หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ               
ค่ำตอบแทน               
   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  -  -  - 5,000 - 0 - 

รวมค่ำตอบแทน  -  -  - 5,000 - 0 - 
 



  

                                                              

 
 

-๕๔- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255

๔ 
ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

ค่ำใช้สอย               
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 141,700 - 180,000 180,000 -1700 10,000 
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า               
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ               
-  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสิทธิสตรี ผู้สูงอายุ พิการ เอดส์ 

 
130,000 - 40,000 40,000 0 40,000 

รวมค่ำใช้สอย - 271,700 - 220,000 220,000 -340 50,000 

ค่ำวัสดุ               
    -วัสดุส านักงาน   -  -  - 5,000 5,000 100 5,000 
    -วัสดุคอมพิวเตอร์  -  -  - 5,000 5,000 100 5,000 

รวมค่ำวัสดุ - - - 10,000 10,000 100 10,000 
รวมค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - - - 235,000 230,000 100 60,000 

รวมงบด ำเนินกำร - 271,700 - 235,000 230,000 -283.3 60,000 

รวมงำนงำนบริหำรงำนทั่วไปกับสังคมสงเครำะห์ - 271,700 - 526,720 611,888 -31.76 464,400 
 
 
 
 
 



  

                                                              

 
 

 

-๕5- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

  ค่ำใข้สอย               
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 

       
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสด้วยวิถีพอเพียง - 8,000 10,450 30,000 20,000 0 20,000 

รวมค่ำใช้สอย - 8,000 10,450 30,000 20,000 0 20,000 
รวมหมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - 8,000 10,450 30,000 20,000 0 20,000 

รำมงบด ำเนินกำร - 8,000 10,450 30,000 20,000 0 20,000 
รวมงำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ - 8,000 10,450 30,000 20,000 0 20,000 

รวมแผนงำนสังคมสงเครำะห์ - 279,700 10,450 556,720 631,888 -30.45 484,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                              

 
 

-๕๖- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

แผนงำนเคหะและชุมชน               
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               
หมวดเงินเดือนค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงช่ัวครำว               
งบบุคลำกร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
เงินเดือนพนักงาน - 608,860 552,760 662,400 662,280 -19.69 553,320 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน - 49,500 31,350 34,860 1,260 100 - 
เงินประจ าต าแหน่ง - - 9,990 42,000 42,000 0 42,000 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 379,080 645,360 655,800 1,017,612 -12.95 900,960 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง - 90,000 328,320 317,520 54,000 55 120,000 

รวมงบบุคลำกร - 1,127,440 1,567,780 1,712,580 1,777,152 -9.95 1,616,280 
งบด ำเนินกำร               
หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ               
   ค่ำตอบแทน               
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 

       
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 6,650 6,250 10,000 22,000 0 22,000 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - 42,462 5,666 10,000 - 0 - 



  

                                                              

 
 

-๕๗- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

ค่าเช่าบ้าน - - - 15,000 13,000 100 - 
รวมค่ำตอบแทน - 49,112 11,916 35,000 35,000 -59.09 22,000 

   ค่ำใช้สอย               
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 260,990 - 210,000 250,000 28.57 350,000 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า - - - - - - - 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน - 25,864 10,628 30,000 30,000 0 30,000 
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

       
โครงการจัดท าแผนที่ต าบล,ผังชุมชน - 2,250 - 30,000 30,000 0 30,000 
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน - 335,618.54 96,678.00 100,000 100,000 50 200,000 

รวมค่ำใช้สอย - 624,722.54 107,306.00 370,000 410,000 32.79 610,000 

   ค่ำวัสดุ               
วัสดุส านักงาน - 16,096.50 14,618.00 30,000 30,000 0 30,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 35,545 43,148 80,000 80,000 0 80,000 
วัสดุก่อสร้าง - 170,524 - 80,000 150,000 40 250,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - - 30,000 30,000 100 30,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 283,360 - 200,000 300,000 14.29 350,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 

 
- 

 
50,000 100 - 

 



  

                                                              

 
 

-๕๘- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - 
 

- 10,000 10,000 0 10,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์ - 31,800 - 40,000 40,000 0 40,000 

รวมค่ำวัสดุ - 537,326 57,766 470,000 690,000 12.66 790,000 

หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - 1,211,160 176,988 875,000 1,135,000 20.18 1,422,000 

รวมงบด ำเนินกำร - 1,211,160 176,988 875,000 1,135,000 20.18 1,422,000 

งบลงทุน               
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               
   ค่าครุภัณฑ์               
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

     
100 18,600 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     

100 19,830 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - 45,000 - 100,000 100,000 0 100,000 

รวมหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง - 45,000 - 100,000 100,000 27.76 138,430 

รวมงบลงทุน - 45,000 - 100,000 100,000 27.76 138,430 

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - 2,383,600 1,744,768 2,687,580 3,012,152 5.18 3,176,710 

งำนไฟฟ้ำและถนน               
งบลงทุน               
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               
ค่าครุภัณฑ์ 

       
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

    
52,000 100 - 



  

                                                              

 
 

-๕๙- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
    

200,000 100 33,150 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

    
19,000 100 - 

ครุภัณฑ์โรงงาน 
    

34,500 100 - 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

       
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 

 
4,273,170 4,234,035 4,857,000 4,395,750 -122.9 1,972,000 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
 

100,000 100 100,000 
รวมหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง - 4,273,170 4,234,035 4,857,000 4,801,250 -128.1 2,105,150 

รวมงบลงทุน - 4,273,170 4,234,035 4,857,000 4,801,250 -128.1 2,105,150 

งบเงินอุดหนุน               
หมวดเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ               
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอดอกค าใต้ - 34,935.78 - 20,000 - 0 - 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - 34,935.78 - 20,000 - 0 - 

รวมงบเงินอุดหนุน - 34,935.78 - 20,000 - 0 - 

รวมงำนไฟฟ้ำและถนน - 4,308,106 4,234,035 4,877,000 4,801,250 -128.1 2,105,150 

รวมแผนงำนเคหะและชุมชน - 6,691,706 5,978,803 7,564,580 7,813,402 -47.93 5,281,860 
 
 



  

                                                              

 
 

-๖๐- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน               
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน               
หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ               

งบด ำเนินกำร               
   ค่ำตอบแทน               
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์               
      แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง - - - 200,000 - 0 - 

รวมค่ำตอบแทน - - - 200,000 - 0 - 

   ค่ำใช้สอย               
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 

       
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - 146,232.55 - 200,000 10,000 80 50,000 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพราษฎร - 12,100 - 50,000 100,000 0 100,000 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ - 19,475 - 20,000 20,000 0 20,000 
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ครอบครัว 

- 18,960 - 30,000 20,000 0 20,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน - 
 

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

 



  

                                                              

 
 

-๖๑- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

ค่าใช้จ่ายการส้รางความสมานฉันท์ - - - 5,000 10,000 0 10,000 
การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและสร้างความเข็มแข็ง 

       
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ - - - 10,000 - 0 - 

รวมค่ำใช้สอย - 226,768 - 385,000 230,000 14.81 270,000 

รวมหมวดค่ำตอบแทนค่ำใช้สอย - 226,768 - 585,000 230,000 14.81 270,000 

รวมงบด ำเนินกำร - 226,768 - 585,000 230,000 14.81 270,000 

งบเงินอุดหนุน               
หมวดเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ               
- อุดหนุนสถานีต ารวจภูภรอ าเภอดอกค าใต้ - - - - - - - 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์ 

       
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน - 45,000 - 45,000 90,000 100 - 
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน - 

  
180,000 135,000 100 - 

รวมเงินอุดหนุน - 45,000 - 225,000 225,000 100 - 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - 45,000 - 225,000 225,000 100 - 

รวมงบเงินอุดหนุน - 45,000 - 225,000 225,000 100 - 
 



  

                                                              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๒- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

รวมงำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน - 271,768 - 810,000 455,000 -68.52 270,000 

รวมแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน - 271,768 - 810,000 455,000 -68.52 270,000 



  

                                                              

 
 

-๖๓- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร              
งำนกีฬำและนันทนำกำร              
หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ              
งบด ำเนินกำร              
   ค่ำใช้สอย              
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า              
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ              
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน - 176,695 - 150,000 350,000 0 350,000 

รวมค่ำใช้สอย - 176,695 - 150,000 350,000 0 350,000 

   ค่ำวัสดุ             
วัสดุกีฬา - 48,500 

 
50,000 50,000 100 - 

รวมค่ำวัสดุ - 48,500 - 50,000 50,000 100 - 

รวมหมวดค่ำตอบแทนค่ำใช้สอย 
 

225,195 
 

200,000 400,000 
 

350,000 
เงินอุดหนุน 

      
8,000 

งบลงทุน  
 

  
 

      
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง              
   ค่าครุภัณฑ์             
ครุภัณฑ์กีฬา 

    
137,000 100 - 

รวมหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
    

137,000 100 - 



  

                                                              

 
 

-๖๔- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

รวมงบลงทุน 
    

137,000 100 - 

รวมงำนกีฬำและนันทนำกำร 
 

225,195 - 200,000 537,000 -50 358,000 

งำนศำสนำวัฒนำธรรมท้องถิ่น               
หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ               
งบด ำเนินกำร               

   ค่ำใช้สอย               
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม้เข้า               
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ               
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ - 11,400 16,675 40,000 40,000 0 40,000 
- ค่าใช้จ่ายงานวันปิยะมหาราช - 1,000 1,000 10,000 10,000 0 10,000 
- ค่าใช้จ่ายงานวันลอยกระทง - 68,413 295,055 100,000 100,000 66.67 300,000 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ - 29,958 29,285 30,000 30,000 0 30,000 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสักการะเจ้าพ่อค าปวน - 112,213 99,792 100,000 300,000 -200 100,000 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา - 7,280 9,555 10,000 10,000 0 10,000 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ - 21,815 57,928 30,000 30,000 0 30,000 
- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมคณะกรรมการบริหาร - - - 10,000 10,000 100 - 
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 

       
- ค่าใช้จ่ายส่งเสรมิคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมต าบล - - 1,200 10,000 50,000 -900 5,000 

 



  

                                                              

 
 

-๖๕- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมต าบล - - - - - 100 10,000 
- ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม - - - - - 100 5,000 

รวมค่ำใช้สอย - 252,079 510,490 340,000 580,000 -7.41 540,000 

รวมหมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - 252,079 510,490 340,000 580,000 -7.41 540,000 

รวมงบด ำเนินกำร - 252,079 510,490 340,000 580,000 -7.41 540,000 

งบเงินอุดหนุน               
หมวดเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ               
- อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้ - 20,000 - 20,000 20,000 0 20,000 
โครงการจัดงานวันดอกค าใต้งาม 

       
- อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้ - - - 8,000 8,000 0 8,000 
โครงการจัดงานบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง 

       
- อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้ - 10,000 - 15,000 15,000 0 15,000 
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีต่าง ๆ 

       
เงินอุดหนุนเอกชน 

       
- อุดหนุนมูลนิธิพ่อขุนง าเมืองจังหวัดพะเยา - 5,000 - 5,000 5,000 100 - 
โครงการจัดงานบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง 

       
 



  

                                                              

 
 

-๖๖- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

รวมเงินอุดหนุน - 35,000 - 48,000 48,000 -11.63 43,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - 35,000 - 48,000 48,000 -11.63 43,000 

รวมงบเงินอุดหนุน - 35,000 - 48,000 48,000 -11.63 43,000 

รวมงำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น - 287,079 510,490 388,000 628,000 -7.72 583,000 

รวมแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร - 512,274 510,490 588,000 1,165,000 -23.8 941,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                              

 
 

-๖๗- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

แผนงำนกำรเกษตร               
งำนส่งเสริมกำรเกษตร               
หมวดเงินเดือนค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงช่ัวครำว               
งบบุคลำกร               
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)               
เงินเดือนพนักงาน 

    
190,080 

 
180,720 

รวมงบบุคลำกร 
    

190,080 
 

180,720 

งบด ำเนินกำร               
หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

 
            

   ค่ำใช้สอย 
 

            
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม้เข้า 

 
            

     ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 

            
- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้าน - 20,000 

 
20,000 10,000 50 20,000 

         การเกษตรต าบลหนองหล่ม               
รวมค่ำใช้สอย - 20,000 - 20,000 10,000 50 20,000 

   ค่ำวัสดุ               
วัสดุการเกษตร - - - 20,000 50,000 -400 10,000 

รวมค่ำวัสดุ - - - 20,000 50,000 -400 10,000 
 



  

                                                              

 
 

-๖๘- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

รวมหมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - - - 40,000 60,000 -100 30,000 

รวมงบด ำเนินกำร - 20,000 - 40,000 60,000 -100 30,000 

งบเงินอุดหนุน               
หมวดเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้ - 10,000 15,000 15,000 15,000 -114.3 7,000 
โครงการจัดงานลิ้นจี่ของดีเมืองพะเยา 

       
รวมเงินอุดหนุน - 10,000 15,000 15,000 15,000 -114.3 7,000 

รวมงบเงินอุดหนุน - 10,000 15,000 15,000 15,000 -114.3 7,000 

รวมงำนส่งเสริมกำรเกษตร - 30,000 15,000 55,000 265,080 -21.75 217,720 

งำนอนุรักษ์แหล่งน  ำและป่ำไม้               
งบด ำเนินกำร               
หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ               
   ค่ำใช้สอย               
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม้เข้า               
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

 
            

- โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร - 65,159 59,675 80,000 30,000 25 40,000 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               

 



  

                                                              

 
 

-๖๙- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

- โครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซม - 81,000 22,610 24,000 30,000 0 30,000 
ฝายต้นน้ าล าธาร 

       
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและ - - 29,990 40,000 20,000 -100 10,000 
หมอกควัน 

       
รวมค่ำใช้สอย - 146,159 112,275 144,000 80,000 0 80,000 

รวมหมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - 146,159 112,275 144,000 80,000 0 80,000 

รวมงบด ำเนินกำร - 146,159 112,275 144,000 80,000 0 80,000 

รวมงำนอนุรักษ์แหล่งน  ำและป่ำไม้ - 146,159 112,275 144,000 80,000 0 80,000 

รวมแผนงำนกำรเกษตร - 176,159 127,275 199,000 345,080 -15.91 297,720 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                              

 
 

-๗๐- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

แผนงำนงบกลำง               
งำนงบกลำง               

   งบกลำง               
ค่าช าระหนี้เงินต้น - - - 280,500 - 0 - 
ค่าช าระดอกเบี้ย - - - 144,500 - 0 - 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 92,450 216,500 180,000 120,000 0 120,000 
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ - 237,500 - 240,000 240,000 0 240,000 
เงินส ารองจ่าย - 55,934 142,113 378,412 261,750 17.98 319,140 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

       
- เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น - 109,160 109,160 105,380 116,000 3.33 120,000 
- ทุนการศึกษา - 31,210 171,150 90,000 - 0 - 
- ค่าตอบแทนเงินรางวัลน าจับแก่เจ้าพนักงาน - - - 1,000 1,000 0 1,000 
ตาม พ.ร.บ. 

       
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองหล่ม - 200,000 200,000 300,000 100,000 0 100,000 
- ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย - - 19,207 20,458 27,299 -14.13 23,920 
- เงินช่วยพิเศษ 

   
30,000 30,000 - - 

เงินสมทบกองทุนบ าเน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น - 250,200 316,800 300,160 340,160 -9.73 310,000 
รวมงบกลำง - 976,454 1,174,930 2,070,410 1,236,209 -0.17 1,234,060 

 
 



  

                                                              

 
 

-๗๑- 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

    ประมำณกำร 
ปี 255๔ ปี 255๕ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่ำง % ปี 2559 

รวมงำนงบกลำง - 976,454 1,174,930 2,070,410 1,236,209 -0.17 1,234,060 

รวมแผนงำนงบกลำง - 976,454 1,174,930 2,070,410 1,236,209 -0.17 1,234,060 
รวมทุกแผนงำน - 18,402,079 16,990,602 24,000,000 27,000,000 -17.39 23,000,000 
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รำยละเอียดประกอบงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 255๙ 

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม 

อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 
…………………………… 

 

ประมำณรำยจ่ำยรวมทั งสิ น   23,000,000.-บำท  จ่ำยจำกรำยได้จดัเก็บเอง                        
หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน  แยกเปน็ 
 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)   รวม  9,085,320.-บำท 
งำนบริหำรทั่วไป (00111)    รวม  8,773,020.-บำท  
 

งบบุคลำกร (520000)         รวม ๖,472,800.-บำท  
    หมวดเงินเดือนค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงชั่วครำว รวม ๖,472,800.- บำท      

เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) (521000)   รวม  2,๖๒๔,๖๔๐ .-บำท  
๑.  เงินเดือนนำยก/รองนำยก (๒๑๐๑๐๐)   จ ำนวน  ๖๙๕,๕๒๐.-บำท  

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

๒. เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก  (๒๑๐๒๐๐) จ ำนวน  ๑๒๐,๐๐๐.-บำท   
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี                             
ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้   ๑๒ เดือน   ดังนี้ 
(๑)  นายกเทศมนตรี เดือนละ  ๔,๐๐๐.-บาท จ านวน ๑๒  เดือน เป็นเงิน  ๔๘,๐๐๐.- บาท 
(๒) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ  ๓,๐๐๐.- บาท ๑๒ เดือน   จ านวน  ๒  คน เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐.-บาท 
ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

๓. เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก (๒๑๐๓๐๐)    จ ำนวน  ๑๒๐,๐๐๐.-บำท  
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี               
ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนด  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน   ดังนี้ 
(๑)  นายกเทศมนตรี เดือนละ  ๔,๐๐๐.-บาท จ านวน  ๑๒  เดือน เป็นเงิน  ๔๘,๐๐๐.- บาท 
(๒) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ  ๓,๐๐๐.- บาท  ๑๒ เดือน จ านวน  ๒  คน เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐.-บาท             
ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

๔. เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี (๒๑๐๔๐๐) จ ำนวน ๑๙๘,๗๒๐.-บำท    
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี            
ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนดโดยค านวณตั้งจ่ายไว้   ๑๒ เดือน ดังนี้ 
(๑)  เลขานุการนายกเทศมนตรี  เดือนละ ๙,๖๖๐ บาท  จ านวน ๑๒ เดือน  เป็นเงิน  ๑๑๕,๙๒๐.-บาท  
(๒)  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เดือนละ ๖,๙๐๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน      เป็นเงิน ๘๒,๘๐๐.-บาท                   
ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 



  

                                                              

 

 
-73- 

 

๕. เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล  (๒๑๐๖๐๐)  จ ำนวน ๑,๔๙๐,๔๐๐.-บำท  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน ดังนี้ 
(๑)  ประธานสภาเทศบาล   เดือนละ  ๑๕,๑๘๐.- บาท จ านวน ๑๒ เดือน  เป็นเงิน  ๑๘๒,๑๖๐.-บาท 
(๒)  รองประธานสภาเทศบาล  เดือนละ ๑๒,๔๒๐.-บาท จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๔๙,๐๔๐.-บาท 
(๓)  สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ ๙,๖๖๐.-บาทจ านวน ๑๐ คนจ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน๑,๑๕๙,๒๐๐.-บาท     
ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (๕๒๒๐๐๐)        รวม  ๓,848,160.-บำท 

๑.  เงินเดือนพนักงำน  (๒๒๐๑๐๐)      จ ำนวน ๒,806,920.-บำท 
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน ๑2 อัตรา                 
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองคลัง  นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน บุคลากร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการเงินและ
บัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน  
ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด,กองคลัง) 
 

๒. เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน  (๒๒๐๒๐๐)       จ ำนวน  ๑6,02๐.-บำท  
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่พนักงานเทศบาล  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน  

ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด,กองคลัง)       
 

๓.  เงินประจ ำต ำแหน่ง  (๒๒๐๓๐๐)                                    จ ำนวน   126,๐๐๐.-บำท  
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วย
เงินเดือนเงินประจ าต าแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับ
อยู่ อัตราเดือนละ  ๓,๕๐๐ บาท จ านวน 3 ต าแหน่ง  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน   
 ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด,กองคลัง)   
 

๔. ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ   (๒๒๐๔๐๐)      จ ำนวน  ๑50,72๐.-บำท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจ าพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี จ านวน ๑ อัตรา  ตามบัญชีก าหนด

ต าแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน (ส านักปลัด) 
 ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

๕. เงินเพิ่มต่ำงๆ ของลูกจ้ำงประจ ำ  (๒๒๐๕๐๐)   จ ำนวน   8,70๐.-บำท  
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจ า จ านวน  ๑ อัตรา  โดยค านวณ             
ตั้งจ่ายไว้  ๑๒  เดือน   ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

๖. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (๒๒๐๖๐๐)     จ ำนวน  619,80๐.-บำท  
      เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน ๕  อัตรา                     
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้   (ส ำนักปลัด,กองคลัง)   
 

7. เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  (๒๒๐๗๐๐)     จ ำนวน  120,000.-บำท  
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  ๕ อัตรา                   
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒  เดือน ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด,กองคลัง)  
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งบด ำเนินกำร (530000)     รวม ๒,202,220.-บำท  
    หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ  รวม 1,587,220.-บำท      

ค่ำตอบแทน (531000)    รวม 235,220.-บำท  
๑. ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓๑๐๑๐๐)                              

รวม   8๐,๐๐๐.-บำท  
 

๑.๑ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรซื อหรือกำรจ้ำง, กรรมกำรตรวจกำรจ้ำง                  
ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง       จ ำนวน ๒๐,๐๐๐.-บำท     

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   

 

                  ๑.๒ เงินตอบแทนรำงวัลกำรสอบและกำรตรวจกำรประเมินบุคลำกรตำมท่ีระเบียบกฎหมำย
และหนังสือสั่งกำรก ำหนด       จ ำนวน ๑๐,๐๐๐.-บำท  
                        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรางวัลการสอบและการตรวจการประเมินบุคลากรตามที่ระเบียบ
กฎหมายและหนังสือสั่งการก าหนด  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

  

   ๑.๓   เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)  จ ำนวน  5๐,๐๐๐.-บำท 
                           เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
จ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและผู้มีสิทธิเบิกได้   ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

 

๒. ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (๓๑๐๓๐๐) จ ำนวน   30,000.-บำท   
             เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ลูกจ้างประจ า และผู้มีสิทธิเบิกได้  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
  

๓. ค่ำเช่ำบ้ำน   (๓๑๐๔๐๐)     จ ำนวน  93,0๐๐.-บำท  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ) ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได ้   
(ส ำนักปลัด,กองคลัง)                         

 

๔. เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  (๓๑๐๕๐๐)    จ ำนวน  32,22๐.-บำท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม 

ระเบียบ ฯ ก าหนด ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด,กองคลัง)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                              

 

 
-75- 

 

     ค่ำใช้สอย  (532000)    รวม  ๑,037,๐๐๐.- บำท 
๑. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  (๓๒๐๑๐๐)      รวม  735,๐๐๐.-บำท    
 

๑.๑  ค่ำรับวำรสำร         จ ำนวน ๙๐,๐๐๐.-บำท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสารและอ่ืน ๆ   ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้     

 

๑.๒  ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน     จ ำนวน  ๑0๐,๐๐๐.-บำท  
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหนังสือสั่งการต่างๆ  

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

 

  ๑.๓  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร     จ ำนวน  50๐,๐๐0.-  บำท  
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ 

ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และค่าจ้างเหมาก าจัด
ขยะอันตรายในชุมชน ฯลฯ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง(ส านักปลัด,กองคลัง) ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้  

 

๑.๔  ค่ำเบี ยประกันภัย        จ ำนวน ๑๐,๐๐๐.-บำท   
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย รถยนต์  รถจักรยานยนต์  และรถอ่ืน ๆ  ของส านักงาน

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

๑.๕  ค่ำโฆษณำและเผยแพร่        จ ำนวน  35,๐๐๐.-บำท  
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าเอกสารเผยแพร่          

ท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

 ๒. รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร (๓๒๐๒๐๐)        รวม  22,๐๐๐.-บำท   
   ๒.๑  ค่ำรับรอง       จ ำนวน  1๒,๐๐๐.- บำท    
              เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองท้ังค่าบริการ 
ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน   ตรวจงาน หรือ
เยี่ยมชม หรือ ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ 

 

๒.2  ค่ำเลี ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำร   
        จ ำนวน  1๐,๐๐๐.- บำท    

              เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ในการการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และค่าบริการอ่ืนๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม 
ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
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๓. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐) 
              รวม 180,๐๐๐.-บำท 
 

๓.๑  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  จัดนิทรรศกำร  กำรประกวด  กำรฝึกอบรม และสัมมนำ 
ต่ำง ๆ  กำรแข่งขัน         จ ำนวน  ๑๐,๐๐๐.-บำท  

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  จัดนิทรรศการ  การประกวด  การฝึกอบรม และ
สัมมนาต่าง ๆ  การแข่งขัน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

    ๓.๒  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร                                     
         จ ำนวน  ๑4๐,๐๐๐.- บำท   
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ของผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป  ลูกจ้างประจ า  และ สมาชิกสภาเทศบาล                    ตั งจ่ำย
จำกเงินรำยได้  (ส ำนักปลัด  กองคลัง) 
 

๓.๓  ค่ำพวงมำลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำ  จ ำนวน  ๕,๐๐๐.-บำท                                                        
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลาในพิธีต่าง ๆ และ 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง   ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
        

     ๓.4  ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำเพื่อกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ  จ ำนวน  ๑๐,๐๐๐.- บำท  
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่  จัดหาตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์  ร้องเรียน

ประจ าหมู่บ้าน  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  เช่น  แผ่นพับ  ใบปลิว  โปสเตอร์  และจัดท าป้ายปิดประกาศข้อมูล
ข่าวสารประจ าหมู่บ้าน  และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน  ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 35  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป                   

 

     ๓.5  โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชนและกำรจัดประชุมประชำคม    
 แผนชุมชนและสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนชุมชน    จ ำนวน 5,๐๐๐.- บำท 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 33   ตั ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้  

 

  3.6  โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ( AEC ) 
         จ ำนวน ๑๐,๐๐๐.- บำท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

( AEC ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 38   ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

                     

 ๔. ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (๓๒๐๔๐๐)   จ ำนวน  100,๐๐๐.-บำท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์  

เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
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    ค่ำวัสดุ   (533000)        รวม 31๕,๐๐๐.-บำท 
๑. วัสดุส ำนักงำน  (๓๓๐๑๐๐)      รวม   6๕,๐๐๐.-  บำท  

๑.๑ ค่ำวัสดุส ำนักงำน        จ ำนวน  5๐,๐๐๐.-บำท  
                           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา                
แฟ้ม  ฯลฯ  ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้    

 

๑.๒  ค่ำน  ำดื่ม       จ ำนวน  ๑๕,๐๐๐.-บำท    
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
   

๒. วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐)     จ ำนวน  10,000.-บำท    
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน สายอากาศหรือเสาอากาศ
ส าหรับวิทยุ   ฯลฯ   และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง   ตั งจ่ำยเงินอุดหนุนทั่วไป   
 

๓.  วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  (๓๓๐๓๐๐)     จ ำนวน  ๓๐,๐๐๐.-บำท   
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ                                       

ตั งจ่ำยเงินอุดหนุนทั่วไป     
   

 ๔. วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  (๓๓๐๗๐๐)    จ ำนวน  1๐,๐๐๐.-บำท  
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์         
หัว เทียน  เบาะรถยนต์   แบตเตอรี่   ไฟเบรก  น็อตและสกรู  ฯลฯ  และรถยนต์   รถจักรยานยนต์                          
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์   ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   

 

๕.  วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น  (๓๓๐๘๐๐)    จ ำนวน 150,๐๐๐.-บำท   
                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  ถ่าน               
แก๊สหุงต้ม  ฯลฯ    ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้   

 

๖. วัสดุคอมพิวเตอร์  (๓๓๑๔๐๐)    จ ำนวน  5๐,๐๐๐.-บำท   
              เ พ่ื อจ่ า ย เป็ นค่ า วั ส ดุ คอม พิว เตอร์ ต่ า งๆ  เ ช่ น  แผ่ นบั นทึ กข้ อมู ล   หั ว พิม พ์หมึ ก พิม พ์                           
แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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ค่ำสำธำรณูปโภค  (534000)    รวม  615,000.- บำท 
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค     รวม  615,000.- บำท 

๑. ค่ำไฟฟ้ำ  (๓๔๐๑๐๐)      จ ำนวน  55๐,๐๐๐.-บำท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส านักงานเทศบาล  ค่าไฟฟ้าระบบประปาและค่าไฟฟ้าสาธารณะ อาคาร

สถานที่อ่ืนๆ ที่เทศบาลรับผิดชอบและกระแสไฟฟ้าสาธารณะที่ ก.ฟ.ภ.เรียกเก็บ   ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้     
 

๒. ค่ำโทรศัพท์ (๓๔๐๓๐๐)     จ ำนวน  3๐,๐๐๐.-บำท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของส านักงานเทศบาลรวมทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการต่าง ๆ            
ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้        
 

๓.  ค่ำบริกำรไปรษณีย์ (๓๔๐๔๐๐)    จ ำนวน  ๑๐,๐๐๐.-บำท   
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินใน
ระบบ GFMIS    และอ่ืนๆ   ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

๔. ค่ำบริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคม   (๓๔๐๕๐๐)   จ ำนวน  25,๐๐๐.-บำท   
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรสาร  ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  และค่าสื่อสารอ่ืน ๆ  เช่น เคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณ  ค่าเช่าคู่สายวงจร
ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย,ค่าบริการอินเตอร์เน็ต, ค่าเช่าบริการศูนย์ส่งสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ต                                    
และการสื่อสารอ่ืน ๆ  ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
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งบลงทุน      รวม  62,000.-บำท 
    หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  รวม  62,000.-บำท 

ค่ำครุภัณฑ ์  (541000)    รวม  62,000.-บำท 
๑. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  (๔๑๐๑๐๐)     รวม  12,0๐๐.- บำท          

๑.๑ ค่ำจัดซื อตู้เอกสำร       จ ำนวน  ๑2,๐๐๐.-บำท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเหล็ก เพื่อจัดเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ตู้ละ 6,000 บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 46 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

       2. ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  (๔๑๑๘๐๐)  จ ำนวน  5๐,๐๐๐.-บำท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดเสียหาย ได้แก่ รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ฯลฯ และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
งบเงินอุดหนุน (560000)      รวม  16,000.- บำท  
    หมวดเงินอุดหนุน      รวม 16,000.- บำท 

เงินอุดหนุน (561000)    รวม   16,000.- บำท 
๑. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๖๑๐๑๐๐)   รวม   ๑๖,๐๐๐.- บำท  

 ๑.๑ อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันโค้ง  จ ำนวน   ๑๖,๐๐๐.-  บำท  
                                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 47  ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้                               
ตามมตคิณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๘ 
 

งบรำยจ่ำยอื่น (550000)       รวม  20,000.- บำท  
    หมวดรำยจ่ำยอื่น      รวม  20,000.- บำท  
 รำยจ่ำยอื่น (551000)      รวม  20,000.- บำท 

1  ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ       รวม  ๒0,๐๐๐.- บำท  
๑.1 ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ      จ ำนวน  ๒0,๐๐๐.- บำท  

                           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่ต าบล 
หนองหล่ม  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งำนบริหำรงำนคลัง (00113)   รวม  312,300.-บำท  
           

งบด ำเนินกำร (530000)     รวม  224,300.-บำท  
    หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ  รวม  224,300.-บำท 
  

ค่ำใช้สอย  (532000)   รวม  49,300.-   บำท 
 

1. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐)    
          รวม  3๐,๐๐๐.-บำท  

  

1.1   ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำแผนที่ภำษี      จ ำนวน   ๒๐,๐๐๐.-บำท   
             เ พ่ื อจ่ าย เป็ นค่ า ใช้ จ่ าย ในการจั ดท าแผนที่ ภ าษี และปรั บปรุ ง ระบบแผนที่ ภ าษี                    

ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้                                           
   

1.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้  จ ำนวน 1๐,๐๐๐.-บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่

เกี่ยวข้องในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ฯลฯ  ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
 

 2. ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (๓๒๐๔๐๐)  รวม   ๑9,3๐๐.-บำท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ฯลฯ และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้      
 
ค่ำวัสดุ   (533000)      รวม  175,000.- บำท 
๑. วัสดุส ำนักงำน  (๓๓๐๑๐๐)      จ ำนวน   ๔๐,๐๐๐.-บำท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงาน ต่าง ๆ เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา                

แฟ้ม  ฯลฯ   ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
 

๒. วัสดุคอมพิวเตอร์  (๓๓๑๔๐๐)    จ ำนวน  25,๐๐๐.-บำท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เช่น  แผ่นบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์  หมึกพิมพ์                           

แผ่นกรองแสง ฯลฯ    ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   
 

3. วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  (๓๓๐๗๐๐)    จ ำนวน  1๐,๐๐๐.-บำท  
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ หัวเทียน  
เ บ า ะ ร ถ ย น ต์   แ บ ต เ ต อ รี่   ไ ฟ เ บ ร ก  น็ อ ต แ ล ะ ส ก รู  ฯ ล ฯ  แ ล ะ ร ถ ย น ต์   ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์                          
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป     

 

4.  วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น  (๓๓๐๘๐๐)    จ ำนวน 90,๐๐๐.-บำท   
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  ถ่าน               
แก๊สหุงต้ม  ฯลฯ      ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้                      
  

 5. วัสดุอื่น ๆ (๓๓๑๗๐๐)     จ ำนวน  1๐,๐๐๐.-บำท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งบลงทุน      รวม  88,000.-บำท 
    หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  รวม  88,000.-บำท 

ค่ำครุภัณฑ ์  (541000)    รวม  88,000.-บำท 
๑. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  (๔๑๐๑๐๐)     รวม ๑5,๐๐๐.- บำท                     
๑.๑ ตู้เอกสำร        จ ำนวน  ๑5,๐๐๐.-บำท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กจัดเก็บเอกสารระบบ 40 ช่อง จ านวน 2 ตู้ ตู้ละ 7,500 บาท ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 46 ตั งจำ่ยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๔๑๑๖๐๐)   รวม  ๒3,0๐๐.- บำท 
๒.๑  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   จ ำนวน  ๒๓,๐๐๐.-บำท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน ๑ เครื่อง ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์บัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี ๒๕๕8  โดยมีคุณลักษณะ ตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานงบประมาณ  
ปี ๒๕๕8 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคุณลักษณะพ้ืนฐานเครื่องคอมพิวเตอรส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)  
คุณลักษณะพื นฐำน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน 
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz จ านวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าขนาดไมนอยกวา 6 MB ส าหรับแบบ L3 Cache 
Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory 
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
 1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจ าขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 
 2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 
 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่ม ี
ความสามารถในการใชหนวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB 
- มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จ านวน 
1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จ านวน 
ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มีContrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว 

จ านวน 1 หนวย 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 46 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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           ๓. ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  (๔๑๑๘๐๐)  จ ำนวน  5๐,๐๐๐.-บำท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดเสียหาย ได้แก่ รถยนต์ส่วนกลาง 
รถจักรยานยนต์  ฯลฯ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (00120)  รวม  898,84๐.-บำท 
 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน (00121) รวม 624,84๐.-บำท 
งบบุคลำกร       รวม  ๒82,84๐.-บำท 
    หมวดเงินเดือนค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงชั่วครำว  รวม  ๒82,84๐.-บำท 
 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  (๕๒๒๐๐๐)      รวม  ๒82,84๐.-บำท 

๑.  เงินเดือนพนักงำน  (๒๒๐๑๐๐)      จ ำนวน ๑60,84๐.-บำท 
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาลของงานป้องกันภัยฝ่าย พล
เรือนและระงับอัคคีภัย จ านวน  ๑  อัตรา   ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน ก าหนดโดยค านวณตั้งจ่ายไว้   
๑๒ เดือน ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

2. เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน  (๒๒๐๒๐๐)       จ ำนวน 2,000.-บำท  
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน จ านวน  ๑ อัตรา   
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒  เดือน ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้    
 

3.  ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (๒๒๐๖๐๐)       จ ำนวน 1๐๘,๐0๐.-บำท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  ๑  อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน                                 

ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

4. เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  (๒๒๐๗๐๐)     จ ำนวน  12,000.-บำท  
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  ๑ อัตรา                   
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒  เดือน ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้    
 

งบด ำเนินกำร (530000)      รวม 342,000.-บำท  
    หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ   รวม 342,000.-บำท 
     ค่ำใช้สอย  (532000)         รวม 332,00๐.-   บำท 
 1. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100)   รวม  322,00๐ .-บำท 
   ๑.1  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร     จ ำนวน  312,000.-  บำท  

                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ 
ดั ดแปลงต่ อ เ ติ มครุ ภัณฑ์หรื อสิ่ ง ก่ อสร้ า ง อย่ า ง ใดและอยู่ ในความรั บผิ ดชอบของผู้ รั บจ้ า งฯลฯ                                
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้   

    ๑.๒  ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน     จ ำนวน  10,๐๐๐.-บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหนังสือสั่งการต่างๆ   

ของสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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๒. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (320300)   

รวม 1๐,๐๐๐.-บำท    
  ๒.๑  โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ประจ ำปี ๒๕๕9  
              จ ำนวน  1๐,๐๐๐.- บำท             
                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                               
และการเดินรณรงค์ป้องกันวันยาเสพติดประจ าปี ๒๕๕9 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
หน้าที่ 42  ตั งจ่ำยจำกเงนิอุดหนุนทั่วไป 
 
 

    ค่ำวัสดุ   (533000)      รวม  10,000.- บำท 
๑. วัสดุส ำนักงำน  (๓๓๐๑๐๐)            จ ำนวน  5,๐๐๐.-  บำท  

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา                
แฟ้ม  ฯลฯ  ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
 

2. วัสดุคอมพิวเตอร์  (๓๓๑๔๐๐)    จ ำนวน  5,๐๐๐.-บำท   
     เ พ่ื อจ่ าย เป็ นค่ า วั สดุ คอมพิว เตอร์ ต่ า งๆ  เช่ น  แผ่ นบันทึ กข้ อมู ล   หั ว พิม พ์หมึ ก พิม พ์                           

แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
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งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รวม  274,๐๐๐.-บำท 
งบด ำเนินกำร (530000)      รวม  224,000.-บำท  
    หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ   รวม  224,000.-บำท 
 ค่ำใช้สอย  (532000)         รวม  204,000.- บำท 
 

1. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐)    
         รวม 20๔,๐๐๐.-บำท 

1.1  โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)                                                 
                                                                                  จ ำนวน ๕๐,๐๐๐.-บำท                                   

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 43  
ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

      1.๒  ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่และเทศกำลสงกรำนต์                                        
จ ำนวน  ๒๔,๐๐๐.-  บำท   

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น 
เทศกาล ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม น ้า  น ้าแข็ง วัสดุ
อุปกรณ์อ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ ส าหรับชุดปฏิบัติการประจ าจุดตรวจ ด่านตรวจร่วม
และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 
43    ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
 

                     1.3  ค่ำใช้จ่ำยเพื่อบรรเทำสำธำรณภัย  จ ำนวน  ๑๐๐,๐๐๐.-บำท    
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งมิอาจคาดหมายได้ล่วงหน้า

โดย   จ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ สิ่งของเครื่องใช้อุปโภค  บริโภค  ในการช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ  หรือภัย อ่ืน ๆ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
หน้าที่ 44   ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   

 

    1.4  ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันสำธำรณภัย จ ำนวน ๓๐,๐๐๐.-บำท 
                           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึน  เช่นอุทกภัย 
อัคคีภัย วาตภัย อุบัติภัยการจราจร  อุบัติภัยทางการท างาน  อุบัติภัยในสาธารณสถาน และสาธารณภัยอ่ืน ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง และการให้ความรู้แก่นักเรียนและประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 
43 ตั งจ่ำยจำกเงนิอุดหนุนทั่วไป  
  
        ค่ำวัสด ุ  (533000)      รวม  20,000.- บำท 
  

๑. วัสดุเครื่องดับเพลิง (๓๓๑๖๐๐ )    จ ำนวน  ๒๐,๐๐๐.-บำท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น  สายส่งน้ าดับเพลิง   ข้อต่อข้อแยกต่าง ๆ  หัวฉีด อุปกรณ์
ดับเพลิงต่าง ๆ  สายสูบน้ าดับเพลิง สายส่งดับเพลิง เครื่องดับเพลิงเคมี ข้อต่อส่งน้ าดับเพลิง ข้อต่อดูดน้ า หัวฉีด
หรืออ่ืนๆ ที่เป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง การเติมน้ ายาเคมี ฯลฯ   
ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   
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งบลงทุน      รวม  5๐,000.-บำท 
    หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  รวม 5๐,000.-บำท  
    ค่ำครุภัณฑ ์(541000)    รวม   5๐,000.-บำท 
 1. ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  (๔๑๑๘๐๐)  จ ำนวน  5๐,๐๐๐.-บำท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ รถยนต์
ส่วนกลาง ฯลฯ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงำนกำรศึกษำ (00210)     รวม  4,012,720.-บำท 
 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)   รวม  4,012,720.-บำท  
งบบุคลำกร (520000)     รวม  819,120.-บำท 
หมวดเงินเดือนค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงชั่วครำว  รวม  819,120.-บำท 
 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  (๕๒๒๐๐๐)      รวม  819,120.-บำท 

๑.  เงินเดือนพนักงำน  (๒๒๐๑๐๐)      จ ำนวน 3๐๒,๒๘0.-บำท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาลของงานการศึกษา 
จ านวน  ๑  อัตรา   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
         

๒. เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน (๒๒๐2๐๐)     จ ำนวน 4,08๐.-บำท  
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ผู้ดูแลเด็ก (สมทบในส่วนที่เกินจาก 
เงินอุดหนุน)  จ านวน 2 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน   ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้   

 

3. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (๒๒๐๖๐๐)     จ ำนวน 304,56๐.-บำท  
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของงาน
การศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา และพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 2 อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ 
เดือน   ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
   

๔. เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  (๒๒๐๗๐๐)     จ ำนวน  12,000.-บำท  
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  ๑ อัตรา                   
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒  เดือน ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้    
 

๕. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (๒๒๐๖๐๐)     จ ำนวน   196,200.-บำท        
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของผู้ดูแลเด็กและเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของผู้ดูแลเด็ก                          

(สมทบในส่วนที่เกินจากเงินอุดหนุน)  รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๙๓.๓/ว ๑๒๒๓ ลงวันที่ ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๔   ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
งบด ำเนินกำร (530000)     รวม   2,๑๐๕,600.-บำท  
    หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    รวม   2,๑๐๕,600.-บำท 

ค่ำใช้สอย (532000)     รวม  1,227,600.- บำท 
๑. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  (๓๒๐๑๐๐)      รวม   88,000.-บำท 

  ๑.1  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร     จ ำนวน 78,000.-  บำท  
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ 

ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ และอ่ืนๆ                      
ที่เก่ียวข้อง  ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

 
 

๑.๒  ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน     จ ำนวน  ๑0,๐๐๐.-บำท  
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหนังสือสั่งการต่างๆ   

ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
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 2. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (320300) 
               รวม  1,139,600 .-บำท 
 

  2.1  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองหล่ม                                 
จ ำนวน  15๐,๐๐๐.-  บำท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอ่ืน ๆ            
ที่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๔  ศูนย์   
ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   
    

  2.2  ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกิจกรรม เด็ก และเยำวชน   จ ำนวน  ๔๐,๐๐๐.-  บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน  เป็นการส่งเสริมเด็ก           

และเยาวชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 32 ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
 

  2.3  ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจ้ำงนักเรียนนักศึกษำท ำงำนในช่วงปิดภำคเรียนและสอนพิเศษช่วง
ปิดภำคเรียนและเสำร์  - อำทิตย์     จ ำนวน    ๕๐,๐๐๐.-บำท  

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียนและสอน
พิเศษช่วงปิดภาคเรียนและเสาร์ – อาทิตย์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 34                 
ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  
  

   2.4  ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน  26,๐๐๐.-บำท  
                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    อัตราคนละ 
2,๐๐๐  บาท / ปี  จ านวน  ๑๓  คน  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   2.5 ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่เหนือ      จ ำนวน 168,๐0๐.-บำท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 30 คน ๆ ละ 20  บาท  จ านวน  ๒๘๐ วัน     

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 34  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   2.6 ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงงุ้น       จ ำนวน 145,60๐.- บำท     
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 26 คน ๆ ละ 20  บาท  จ านวน ๒๘๐ วัน       

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 34  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   2.7  ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม  จ ำนวน 235,20๐.- บำท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  42 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน ๒๘๐ วัน                          
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 34  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

   2.8 ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไชยมงคล        จ ำนวน 324,๘0๐ .-บำท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  5๘ คน ๆ ละ 20 บาท  จ านวน ๒๘๐  วัน       

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 34  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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    ค่ำวัสดุ   (533000)     รวม   87๘,000.- บำท 
๑. วัสดุส ำนักงำน  (๓๓๐๑๐๐)      จ ำนวน   10,๐๐๐.-  บำท  

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา                
แฟ้ม  ฯลฯ  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

      2. ค่ำอำหำรเสริม (นม) (๓๓๐๔๐๐)     รวม  858,000.- บำท  
2.๑ ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่เหนือ จ ำนวน 63,000.-บำท 

            เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน  30 คน   เฉลี่ยคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน                     
จ านวน ๒๘๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 34 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

2.๒ ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงงุ้น จ ำนวน ๕4,600 .-บำท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน ๒6  คน เฉลี่ยคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน                      

จ านวน ๒๘๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 34 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

  2.๓ ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม จ ำนวน 88,200- บำท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 42 คน เฉลี่ยคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน                        

จ านวน ๒๘๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 34 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  
 

  2.๔ ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไชยมงคล จ ำนวน ๑21,800.-บำท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน 5๘ คน เฉลี่ยคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน                         

จ านวน ๒๘๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 34 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   2.๕ ค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนบ้ำนใหม่  (สังกัด สพฐ.) จ ำนวน ๑69,650.-บำท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 87 คน เฉลี่ยคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน                                      

จ านวน ๒๖๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   2.๖ ค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนบ้ำนแม่พริก (สังกัด สพฐ.) จ ำนวน 81,900-บำท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 4๒  คน เฉลี่ยคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน                                

จ านวน ๒๖๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 34 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   2.๗ ค่ำอำหำรเสริม (นม)โรงเรียนบ้ำนหนองหล่ม (สังกัด สพฐ.) จ ำนวน ๑65,750.-บำท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 85 คน  เฉลี่ยคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน                                   

จ านวน ๒๖๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 34 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   2.๘  ค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนบ้ำนปำงงุ้น (สังกัดสพฐ.) จ ำนวน๑13,100-บำท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน ๕8 คน เฉลี่ยคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน                                
จ านวน ๒๖๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 34 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  
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3. วัสดุคอมพิวเตอร์  (๓๓๑๔๐๐)          จ ำนวน  ๑๐,๐๐๐.-บำท   
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หมึกพิมพ์                          
แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

งบเงินอุดหนุน (560000)     รวม  ๑,0๘๘,000.- บำท  
    หมวดเงินอุดหนุน     รวม  ๑,0๘๘,000.- บำท     

เงินอุดหนุน (561000)   รวม  ๑,0๘๘,000.- บำท 
       1. อุดหนุนส่วนรำชกำร (610200)   รวม  ๑,0๙๖,000.- บำท  
   1.๑ อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองหล่ม    จ ำนวน  340,0๐๐.-บำท   
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๒๐๐ วัน  คน ละ 20 บาท จ านวน  85 คน     
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 34 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   1.๒  อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนแม่พริก   จ ำนวน   16๘,๐๐๐.- บำท 
                            เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๒๐๐ วัน  คนละ 20 บาท จ านวน  4๒ คน  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 34 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   1.๓  อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนใหม่     จ ำนวน  348,0๐๐.-บำท  
                            เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๒๐๐ วัน คนละ 20 บาท จ านวน  87 คน                    
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 34 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   1.๔  อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนปำงงุ้น    จ ำนวน   232,
๐๐๐.- บำท   

              เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน   จ านวน ๒๐๐ วัน คนละ 20 บาท 
จ านวน  ๕8 คน    
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 34 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงำนสำธำรณสุข (00220)     รวม  494,080.-บำท 
 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข (00221)  รวม  284,080.- บำท  
งบบุคลำกร (520000)     รวม  223,080.-บำท 
    หมวดเงินเดือนค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงชั่วครำว  รวม  223,080.-บำท 
 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  (๕๒๒๐๐๐)      รวม  223,080.-บำท 

๑.  เงินเดือนพนักงำน  (๒๒๐๑๐๐)      จ ำนวน ๒23,08๐.-บำท 
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาลของงานสาธารณสุข จ านวน  
๑  อัตรา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ  ก าหนดโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน                                
ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
 

งบด ำเนินกำร (530000)      รวม  61,000.- บำท  
    หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ   รวม  61,000.-บำท  

ค่ำตอบแทน (531000)    รวม   36,000.-บำท  
   ๑. ค่ำเช่ำบ้ำน  (๓๑๐๔๐๐)     จ ำนวน   36,0๐๐.-บำท  

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ                                   
ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้    
 

ค่ำใช้สอย (532000)      รวม  10,000 .- บำท  
1. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  (320100)  รวม  10,000.- บำท  

๑.๑  ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน     จ ำนวน 10,๐๐๐.-บำท  
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหนังสือสั่งการต่างๆ  

ของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป                                         
ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

ค่ำวัสด ุ(533000)       รวม 15,000 .- บำท  
๑. วัสดุส ำนักงำน  (๓๓๐๑๐๐)      รวม   5,๐๐๐.-  บำท  

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา                
แฟ้ม  ฯลฯ  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   
 

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

แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

๓. วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ (๓๓๐๙๐๐)   จ ำนวน  5,๐๐๐.-บำท   
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น  ถุงมือ น้ ายาต่าง ๆ  เวชภัณฑ์  

เคมีภัณฑ์  ถังเก็บเชื้อเพลิง  น้ ายาเคมีดับเพลิง  ฯลฯ   ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น (00223) รวม  210,๐00.- บำท  
งบด ำเนินกำร (๕๓๐๐๐๐)     รวม  75,๐00.- บำท 
     หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ   รวม  75,๐00.- บำท 

ค่ำใช้สอย (532000)      รวม  75,๐00.- บำท  
       ๑. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (320300)  
         รวม  75,000 .-บำท 
 

 1.๑  ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันควบคุมโรค  ระงับโรคติดต่อและโรคระบำดอื่น ๆ   
           จ ำนวน 5๐,๐๐๐.-บำท  

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาเคมีส าหรับพ่นท าลายยุงลาย  จัดซื้อทรายอะเบท   
ค่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า  สารเคมีก าจัดโรคไข้หวัดนก  และโรคระบาดอ่ืน ๆ  รวมถึงค่าจ้างเหมาเพ่ือก าจัด
โรค ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 37   ตั ง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

1.2  ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกรรมอำสำสมัครสำธำรณสุข  (อสม.) 
จ ำนวน  5,๐๐๐.-บำท                  

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                      
ที่เก่ียวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 37  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

1.3 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้บริโภคและเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม 
 จ ำนวน 5,๐๐๐.-บำท 

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและเรียกร้องสิทธิ
อันชอบธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 29  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

  1.4 โครงกำรสร้ำงและขยำยเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในงำนคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่น 
จ ำนวน 5,๐๐๐.-บำท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการสร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมใน
งานคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 29                           
ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

  1.5 โครงกำรตรวจสอบติดตำมคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร ยำ เครื่องมือทำง
กำรแพทย์และวัตถุอันตรำยในสถำนที่จ ำหน่ำยตำมท่ีระบุในพระรำชบัญญัติแต่ละประเภท 

จ ำนวน 5,๐๐๐.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการตรวจสอบติดตามคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์

อาหาร ยา เครื่องมือทางการแพทย์และวัตถุอันตรายในสถานที่จ าหน่ายตามทีระบุในพระราชบัญญัติแต่ละ
ประเภท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 29 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   

 

  1.6  ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคเอดส์  จ ำนวน  5,๐๐๐.-บำท  
                            เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในโครงการป้องกันและแก้ไขโรคเอดส์ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 37  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งบเงินอุดหนุน (560000)      รวม ๑๓๕,000.- บำท  
    หมวดเงินอุดหนุน      รวม ๑๓๕,000.- บำท     

เงินอุดหนุน (561000)     รวม  ๑๓๕,000.- บำท 
1. เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ (610400)  รวม  ๑๓๕,000.- บำท  

1.1  อุดหนุนคณะกรรมกำรสำธำรณสุขมูลฐำนชุมชนประจ ำหมู่บ้ำน  
     จ ำนวน  ๑๓๕,000.-บำท                 

                             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนต าบลหนองหล่ม                                     
จ านวน ๙ หมู่บ้าน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 37                                       
ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   
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แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230)      รวม  484,400.-บำท 
 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)  รวม  464,400.- บำท 
งบบุคลำกร (520000)     รวม  404,400.-บำท 
    หมวดเงินเดือนค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงชั่วครำว  รวม  404,400.-บำท 
 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  (๕๒๒๐๐๐)      รวม  404,400.-บำท 

๑.  เงินเดือนพนักงำน  (๒๒๐๑๐๐)      จ ำนวน ๒59,44๐.-บำท 
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาลของงานสังคมสงเคราะห์ 
จ านวน  ๑  อัตรา   ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

2. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (๒๒๐๖๐๐)     จ ำนวน  ๑20,960.-บำท  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของงานสังคมสงเคราะห์  
จ านวน 1 อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน   ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
 

3. เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  (๒๒๐๗๐๐)     จ ำนวน  24,๐๐๐.-บำท  
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของงานสังคมสงเคราะห์                        
จ านวน  1 อัตรา   โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒  เดือน   ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

งบด ำเนินกำร (530000)      รวม   6๐,000.-บำท 
    หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ   รวม   6๐,000.-บำท 

ค่ำใช้สอย (532000)     รวม   50,000.- บำท  
1. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  (320100)  รวม    10,000.- บำท  

 

๑.1  ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน     จ ำนวน 10,๐๐๐.-บำท  
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหนังสือสั่งการต่างๆ  

ของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

 ๒. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (320300)   
รวม ๔๐,๐๐๐.-บำท    

 

                 ๒.1  ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมสิทธิสตรี ผู้สงูอำยุ คนพิกำร ผู้ป่วยเอดส์ ต ำบล
หนองหล่ม 
         จ ำนวน ๔๐,๐๐๐.-บำท    

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสิทธิสตรี คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์ ต าบลหนองหล่ม
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 36 ตั งจำ่ยจำกเงินรำยได้  
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 ค่ำวัสดุ   (533000)       รวม  10,000.-บำท 
๑. วัสดุส ำนักงำน  (๓๓๐๑๐๐)      รวม   5,๐๐๐.-  บำท  

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา                
แฟ้ม  ฯลฯ  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป    
 

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

แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั วไป 
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งำนสวัสดิกำรสังคมและสงัคมสงเครำะห ์(00232)  รวม  20,000.-บำท 
งบด ำเนินกำร (530000)      รวม  20,000.-บำท 
    หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ   รวม  20,000.-บำท 

ค่ำใช้สอย (532000)     รวม  20,000.- บำท  
1. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (320300)   

รวม 2๐,๐๐๐.-บำท    
 1.๑  ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต 

ผู้ด้อยโอกำสด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง     จ ำนวน  2๐,๐๐๐.-บำท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความเข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 31  
ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                              

 

 
-97- 

 

แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)     รวม  5,281,860.-บำท  
 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  รวม  3,176,710.-บำท  
งบบุคลำกร (520000)     รวม  1,616,280.-บำท  
    หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงชั่วครำว  รวม  1,616,280.-บำท         

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (522000)      รวม  1,616,280.- บำท 
๑. เงินเดือนพนักงำน (๒๒๐๑๐๐)          จ ำนวน 553,32๐.-บำท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี  ให้แก่พนักงานเทศบาล ของกองช่าง   
จ านวน  2 อัตรา  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง นายช่างโยธา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน 
ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

2.  เงินประจ ำต ำแหน่ง  (๒๒๐๓๐๐)                                     จ ำนวน ๔๒,๐๐๐.-บำท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย 

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

3. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (๒๒๐๖๐๐)             จ ำนวน 9๐๐,960.-บำท    
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป                          

ของกองช่าง จ านวน  8   อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน   ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

4. เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง (๒๒๐๗๐๐)      จ ำนวน ๑๒0,๐๐๐.-บำท  
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  

จ านวน ๘ อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒ เดือน   ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
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งบด ำเนินกำร (530000)     รวม ๑,422,000.-บำท  
    หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ  รวม ๑,422,000.-บำท     
     ค่ำตอบแทน (531000)      รวม  22,000 .-บำท 
 ๑.  เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (๓๑๐๕๐๐)       จ ำนวน  ๒2,๐๐๐.-บำท  

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและ ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   
ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
  

    ค่ำใช้สอย (532000)     รวม  610,000 .-บำท 
1. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  (320100)    รวม  350,000.-บำท    

๑.๑   ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน    จ ำนวน  ๕๐,๐๐๐.- บำท  
                            เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุมสัมมนา 
ต่าง ๆ  ฯลฯ   ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
 

 ๑.2  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร      จ ำนวน  300,๐๐๐.-บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ 

ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ และอ่ืนๆ                   
ที่เก่ียวข้อง   ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

๒. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐) 
รวม  6๐,๐๐๐.-บำท 

 ๒.๑ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร                                         
         จ ำนวน  ๓๐,๐๐๐ .-บำท    
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ     ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้  

           

  ๒.๒  โครงกำรจัดท ำแผนที่ต ำบล,ผังชุมชน   จ ำนวน  3๐,๐๐๐.-บำท    
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ต าบลหนองหล่ม,ผังชุมชน และอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 26 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
  

 ๓. ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (๓๒๐๔๐๐)    จ ำนวน   2๐๐,๐๐๐.-บำท 
              เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า บ า รุ ง รั ก ษ า ห รื อ ซ่ อ ม แ ซ ม ค รุ ภั ณ ฑ์ ต่ า ง  ๆ  ที่ ช า รุ ด เ สี ย ห า ย ไ ด้ แ ก่                           
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง   ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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    ค่ำวัสด ุ(533000)      รวม    790,000.-บำท   
๑. วัสดุส ำนักงำน (๓๓๐๑๐๐)      จ ำนวน  ๓0,๐๐๐.-บำท 

                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงาน  ต่าง ๆ เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา แฟ้ม  ฯลฯ    
ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

๒. วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐)     จ ำนวน  80,๐๐๐.-บำท    
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  ฯลฯ   และ
อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง   ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
 

๓. วัสดุก่อสร้ำง   (๓๓๐๖๐๐)     จ ำนวน  25๐,๐๐๐.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ   เช่น   ท่อน้ า  และอุปกรณ์ประปา                          
ไม้ต่าง ๆ   ท่อต่าง ๆ  ฯลฯ    ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

๔. วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  (๓๓๐๗๐๐)   จ ำนวน  ๓๐,๐๐๐.-บำท  
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางรถ   หัวเทียน  เบาะรถ  แบตเตอรี่               
ไฟเบรก  น็อตและสกรู  หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์  กระจกมองข้างรถยนต์  น้ ามันเบรก  เพลา  ฯลฯ                   
ของรถฟาร์มแทรกเตอร์  รถกระเช้าฯ รถหน้าตักหลังขุด รถบรรทุกขยะ  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป                   
 

๕. วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น (๓๓๐๘๐๐)    จ ำนวน  ๓50,๐๐๐.-บำท  
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  ฯลฯ                             
ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

6. วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ (๓๓๐๙๐๐)   จ ำนวน ๑0,000.-บำท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น  ถุงมือ น้ ายาต่าง ๆ  เวชภัณฑ์  เคมีภัณฑ์  

ฯลฯ   ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

7. วัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐)        จ ำนวน  ๔๐,๐๐๐.-บำท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่นแผ่นบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์  หมึกพิมพ์  แผ่นกรองแสง 

ฯลฯ  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

งบลงทุน      รวม  138,430.-บำท 
    หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  รวม  138,430.-บำท     

ค่ำครุภัณฑ ์(541000)    รวม   18,600.-บำท 
๑. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  (๔๑๐๑๐๐)     รวม  18,6๐๐.- บำท          

๑.๑ ค่ำจัดซื อตู้เอกสำร       จ ำนวน  ๑2,๐๐๐.-บำท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก เพื่อจัดเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ตู้ละ 6,000 บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 46 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
๑.2 ค่ำจัดซื อโต๊ะคอมพิวเตอร์      จ ำนวน  3,6๐๐.-บำท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ท างานส าหรับพนักงานเทศบาล จ านวน 2 โตะ๊  
โต๊ะละ 1,800 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 46  
ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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๑.3 ค่ำจัดซื อเก้ำอี ท ำงำน ระดับ 3-6     จ ำนวน  3,0๐๐.-บำท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานส าหรับพนักงานเทศบาล จ านวน 2 ตัว ตวัละ 1,500 บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 46 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๔๑๑๖๐๐)   รวม  19,83๐.- บำท 
๒.๑  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   จ ำนวน  19,83๐.-บำท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน ๑ เครื่อง ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์บัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี ๒๕๕8  โดยมีคุณลักษณะ ตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานงบประมาณ  
ปี ๒๕๕8 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
คุณลักษณะพื นฐำน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลักรวม (Compute core) จ านวนไม่น้อยกว่า 10 แกน (10 core) ต้อง 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ 
2) ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลัก (core) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมี 
หน่วยความจ า แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ 
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ 
3) ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลัก (core) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมี 
หน่วยความจ า แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ 
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า     
  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 46 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

2. ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  (๔๑๑๘๐๐)  จ ำนวน  1๐๐,๐๐๐.-บำท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดเสียหาย ได้แก่ รถฟาร์มแทรกเตอร์  
รถบรรทุกอเนกประสงค์ รถหน้าตักหลังขุด รถจัดเก็บขยะ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งำนไฟฟ้ำและถนน  (00242)     รวม  2,105,150.- บำท  
งบลงทุน         รวม  2,105,150.- บำท  
    หมวดค่ำครุภัณฑ์ทีด่ินและสิ่งก่อสร้ำง    รวม 2,105,150.-บำท   

ค่ำครุภัณฑ ์  (541000)     รวม  33,150.-บำท 
1. ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง (๔๑05๐๐)        รวม   33,15๐.-บำท 
    1.๑ เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำ        จ ำนวน ๒1,๐๐๐.- บำท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า  2 สาย จ านวน 1 ชุด ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์

นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี ๒๕๕8  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการอ านวยความสะดวกใน
การท างานและบริการประชาชนและเพ่ือรองรับการด าเนินการต่างๆ ของเทศบาล ซึ่งจัดหาได้ ตามราคา
ท้องตลาดจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ความเหมาะสม และการประหยัดงบประมาณ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

     - เป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ INVERTER ใช้กระแสไฟฟ้า DC ในการเชื่อมโลหะ                      
มีมาตรฐานความปลอดภัยไม่ต่ ากว่า IP21  

     - สามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
กระแสไฟฟ้าได้ ± 15 % 

     - สามารถปรับกระแสไฟเชื่อม DC ได้ต่ าสุดไม่มากกว่า 20 แอมป์ และสูงสุดไม่น้อยกว่า 
200 แอมป์ 

     - มีค่า DUTY CYCLE 60% 
     - มีค่า No-Load Voltage ไม่น้อยกว่า 42 โวลต ์

และมีอุปกรณ์ประกอบดังนี้ 
- สายเชื่อมพร้อมคีมจับลวดเชื่อมยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร  จ านวน ๑ เส้น 
- สายดินพร้อมคีมจับสายดินยาวไม่น้อยกว่า ๔ เมตร      จ านวน ๑ เส้น 
- หน้ากากเชื่อมแบบมือถือ         จ านวน ๑ อัน 
- ถุงมือหนัง           จ านวน ๑ คู ่
- ลวดเชื่อมไฟฟ้า ขนาด ๓.๒ มม.        จ านวน  ๒ ห่อ 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 46 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

1.2 ชุดทดสอบคอนกรีต       จ ำนวน 12,15๐.- บำท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบคอนกรีต   จ านวน 1 ชุด ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์

นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี ๒๕๕8  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการท างานและเพ่ือรองรับ
การด าเนินการต่างๆ ของเทศบาล ซึ่งจัดหาได้ ตามราคาท้องตลาดจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
ความเหมาะสม และการประหยัดงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- แบบหล่อคอนกรีต ขนาด 15 x 15 x 15  เซนติเมตร จ านวน  1  อัน               
ราคา  6,000  บาท 

- เหล็กด าตัวอย่างคอนกรีต (เหล็กกระทุ้งคอนกรีต) จ านวน  1  อัน ราคา  650     บาท 
- ชุดทดสอบ         จ านวน  1  ชุด ราคา  5,500  บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 46 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (542000)   รวม   2,072,000.-บำท 
1. ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  (420900)  จ ำนวน  2,072,000.-บำท 

  

 1.  โครงกำรก่อสร้ำงโรงซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรพร้อมโรงจอดรถ ตั งไว้  270,0๐๐.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงซ่อมบ ารุงเครื่องจักรพร้อมโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 5.5๐ เมตร                    

ยาว 18.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหล่ม                                                                   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 46  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป    
   

 2.  โครงกำรปรับปรุงระบบประปำดงหอ หมู่ที่ 8   ตั งไว้  419,0๐๐.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาดงหอ หมู่ที่ 8 ต าบลหนองหล่ม รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลต าบลหนองหล่ม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 46  
ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  
 

 3.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  หมู่ที่ ๔   ตั งไว้  3๓๑,0๐๐.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร                   

ยาว ๑๖1  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๔4 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล                  
หนองหล่ม   จุดเริ่มต้นโครงการบ้าน นายใจเด็ด  เผ่ากันทะ บ้านเลขที่ 224 หมู่ที่ ๔  จุดสิ้นสุดโครงการบ้าน
นายอุดม พินิจ  บ้านเลขที่ 145 หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองหล่ม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
หน้าที่ 26 ตั งจำ่ยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป    
 

 4.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  หมู่ที่ ๕   ตั งไว้  40๖,0๐๐.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.0๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

ยาว ๑9๗  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 788 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล                      
หนองหล่ม   จุดเริ่มต้นโครงการบ้าน นางขวัญสิริ แซ่เติ๋น  บ้านเลขที่ 277 หมู่ที่  ๕ จุดสิ้นสุดโครงการบ้าน                   
นายยั๊ ว ย่ า   แซ่ท้ าว    บ้ านเลขที่  285 หมู่ ที่   ๕  ต าบลหนองหล่ม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี                                                
(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 26 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป    
 

 5.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  หมู่ที่ ๕   ตั งไว้  255,0๐๐.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.0๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

ยาว ๑25  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล                  
หนองหล่ม  จุดเริ่มต้นโครงการบ้าน นายอภิชาติ พงษ์ศิริลีเจริญ  บ้านเลขที่ 233 หมู่ที่  ๕  จุดสิ้นสุดโครงการ
บ้ านนางแคะ แซ่ลี    บ้ าน เลขที่  233 หมู่ ที่   ๕  ต าบลหนองหล่ ม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี                             
(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 26 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป    
  

 6.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  หมู่ที่ ๕   ตั งไว้  14๔,0๐๐.-บำท 
 เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น  ค ส ล .  ช่ ว งที่  ๑  ข น า ด ก ว้ า ง เ ฉ ลี่ ย  3 . 5 ๐  เ ม ต ร                                          

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว ๕๓  เมตร  ช่วงที่ ๒  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร                           
ยาว ๒๕  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 285.50 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนอง
หล่ม จุด เริ่ มต้นโครงการบ้าน นางสุพรรณ์  อัมพุธ   บ้ านเลขที่  12 หมู่ที่   ๕  จุดสิ้ นสุดโครงการ                                
บ้านนายผล เผ่ากันทะ   บ้านเลขที่ 145 หมู่ที่  ๕ ต าบลหนองหล่ม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน้าที่ 26  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป    
 

 



  

                                                              

 

 
-103- 

 

 7.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  หมู่ที่ 8   ตั งไว้  1๔๗,0๐๐.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.0๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

ยาว 72  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล                
หนองหล่ม จุดเริ่มต้นโครงการบ้าน นางนุชนาถ เผ่าฟู  บ้านเลขท่ี 206 หมู่ที่  8  จุดสิ้นสุดโครงการบ้าน 
นางสมศรี  ฟ้ าแลป   บ้ าน เลขที่  133 หมู่ ที่   8  ต าบลหนองหล่ม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี                                             
(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 26  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

        2. ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  (๔๒๑๐๐๐) จ ำนวน  100,๐๐๐.-บำท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ที่ช ารุดเสียหาย   เช่น ถนนภายในหมู่บ้าน  
ถนนเพ่ือการเกษตร   อาคาร    รางระบายน้ า  เหมือง  ฝาย  ระบบประปา ฯลฯ  และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง            
ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)     รวม  270,000.-บำท 
งำนส่งเสริมและสนับสนนุควำมเข้มแข็งชุมชน (002๕๒)  รวม  270,000.-บำท  
งบด ำเนินกำร (530000)       รวม  27๐,000.-บำท  
    หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    รวม  27๐,000.-บำท 

ค่ำใช้สอย (532000)       รวม   27๐,๐๐๐.- บำท 
1. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (320300)  

            1.1   ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั ง           จ ำนวน ๕๐,๐๐๐.-บำท    
                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาลและ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ส.ว., ส.ส.,และส.จ.    ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
       

 1.2   ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมอำชีพรำษฎร           จ ำนวน  1๐๐,๐๐๐.-บำท  
                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าการส่งเสริมอาชีพราษฎรโดยจ่ายเป็นค่าอบรมฝึกอาชีพ  จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์  สนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือกลุ่มอาชีพและราษฎร  เช่น เมล็ดพันธุ์พืช  กล้าพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์  
เครื่องมือเครื่องใช้  รวมทั้งอาหารสัตว์  ปุ๋ย  สารเคมีก าจัดโรคระบาด  พืชและสัตว์  และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 28-30 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
   

              1.3  ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรหมู่บ้ำนเอำชนะยำเสพติดอย่ำงยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
ครอบครัว  
              จ ำนวน  ๒๐,๐๐๐.- บำท             
                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 42 ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

 1.4   ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน        จ ำนวน 4๐,๐๐๐.-  บำท  
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและแก้ไขปัญหาความยากจนตาม

นโยบายของรัฐบาล  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์   ค่าจ้างแรงงาน  ค่าจ้างเหมาบริการ  พันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์  
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 38                                               
ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

1.5  ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกลุ่มสตรีต ำบลหนองหล่ม          จ ำนวน  
๓๐,๐๐๐.-บำท 
                 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสตรี เพื่อพัฒนากิจการของกลุ่มสตรีต าบล

หนองหล่ม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าท่ี 32  ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้                                               
  

  ๑.6  ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอำยุ         จ ำนวน  ๒๐,๐๐๐.-บำท 
                    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าท่ี 36 ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
   

 1.7  ค่ำใช้จ่ำยกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์  กำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติและ                              
สร้ำงควำมเข้มแข็ง               จ ำนวน  ๑๐,๐๐๐.-บำท   

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการสร้างความสมานฉันท์  การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและ
สร้างความเข้มแข็ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 42  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) รวม  941,000.-บำท  
 

งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262)          รวม  358,000.-บำท  
งบด ำเนินกำร (530000)     รวม  350,000.-บำท  
    หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    รวม  35๐,000.-บำท 

ค่ำใช้สอย (532000)           รวม ๓50,000 .-บำท 
1. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (320300)     
                                   รวม ๓50,000.- บำท  

  1.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนเยำวชนและประชำชน   
           จ ำนวน  ๓5๐,๐๐๐.-บำท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน  ประชาชน  หรือกีฬา

ระหว่างส่วนราชการหรือกีฬาภายในเทศบาลหรือส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ต่าง ๆหรือ กีฬาท้องถิ่น
สั ม พันธ์   และ อ่ืนๆ  ที่ เ กี่ ยวข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ .ศ .255 9-2561)  หน้ าที่  32                                       
ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

   
     งบเงินอุดหนุน (560000)     รวม 8,000.- บำท  
    เงินอุดหนุน (561000)     รวม  8,000.- บำท 
 1. เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (610200)   รวม  8,000.- บำท 
  1.1 อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอดอกค ำใต้       จ ำนวน  8,๐๐๐.-  บำท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสร้างความสมานฉันท์ต้านยาเสพติดชิงแชมป์
อ าเภอดอกค าใต้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสพระ
ชนมพร รษาครบ  ๖๐  พรรษาปร ากฏ ในแผน พัฒนาส ามปี  ( พ . ศ . 255 9-2561)  หน้ า ที่  34                                       
ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ตามมติคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๘ 
 
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)    รวม  583,000.- บำท  
งบด ำเนินกำร (530000)      รวม  540,000.- บำท  
     

     ค่ำใช้สอย (532000)      รวม 540,000.- บำท 
1. รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร (320๒00)     

              รวม 540,000.- บำท 
 1.1  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำและประเพณีต่ำง ๆ      จ ำนวน 4๐,๐๐๐.-บำท   

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
งานพิธีทางศาสนา  งานพระราชพิธี   รัฐพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ   ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี                                        
(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 31  ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้    

 

1.2 ค่ำใช้จ่ำยงำนวันปิยะมหำรำช          จ ำนวน  ๑๐,๐๐๐.-บำท  
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยะมหาราช ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี                           

(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 31  ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
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 1.3  ค่ำใช้จ่ำยงำนวันลอยกระทง         จ ำนวน  30๐,๐๐๐.-บำท  
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง                                                                                        

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 31  ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

 1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ        จ ำนวน ๓๐,๐๐๐.-บำท   
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ                                                                      

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 31  ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

 1.5  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันสักกำระเจ้ำพ่อค ำปวน      จ ำนวน  ๑๐๐,๐๐๐.-บำท  
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสักการะเจ้าพ่อค าปวน                                             

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 31 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

 

 1.6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันเข้ำพรรษำ    จ ำนวน  ๑๐,๐๐๐.-บำท   
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา                                                                            

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 31  ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

 1.7  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ   จ ำนวน ๓๐,๐๐๐.-บำท   
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ                                                                  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 31   ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
 

 1.8  ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมคณะกรรมกำรบริหำรสภำวัฒนธรรมต ำบลหนองหล่ม  
                                      จ ำนวน 5,๐๐๐.-บำท      
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน                                               

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 31  ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้                                  
 

 1.9   ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมวัฒนธรรมต ำบล  
                    จ ำนวน 1๐,๐๐๐.-บำท   

                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวัฒนธรรมต าบลหนองหล่ม                                              
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 31 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   

                        

   1.10   ค่ำใช้จ่ำยขับเคลื่อนกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม ในมิติวัฒนธรรม  
                    จ ำนวน 5,๐๐๐.-บำท   

                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ในมิติวัฒนธรรม 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 32 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป                          
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งบเงินอุดหนุน (560000)     รวม 43,000.- บำท  
    เงินอุดหนุน (561000)     รวม  43,000.- บำท 
 1. เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (610200)   รวม  43,000.- บำท 
  1.1 อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอดอกค ำใต้       จ ำนวน  ๒๐,๐๐๐.-  บำท   

                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานดอกค าใต้งาม ประจ าปี  ๒๕๕9                                  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 47 ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
ตามมติคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๘ 
 

  1.2  อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอดอกค ำใต้      จ ำนวน   ๘,๐๐๐ .-  บำท 
                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง ประจ าปี  ๒๕๕9                  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 47 ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้   

ตามมติคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๘ 
 

   1.3   อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอดอกค ำใต้     จ ำนวน  ๑๕,๐๐๐.-  บำท  
                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีต่าง ๆ                                                          

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 47 ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
ตามมติคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๘ 
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แผนงำนกำรเกษตร (00320)   รวม  297,720.-บำท 
 

งำนส่งเสริมกำรเกษตร (00321)   รวม  217,720.-บำท  
งบบุคลำกร (520000)     รวม  180,720.-บำท 
    หมวดเงินเดือนค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงชั่วครำว  รวม  180,720.-บำท 
 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  (๕๒๒๐๐๐)      รวม  180,720.-บำท 

๑.  เงินเดือนพนักงำน  (๒๒๐๑๐๐)      จ ำนวน ๑8๐,72๐.-บำท 
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาลของงานเกษตร 
จ านวน  ๑  อัตรา   ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร ก าหนดโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
งบด ำเนินกำร (530000)    รวม  30,000.-บำท  
    หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รวม  30,000.-บำท    

ค่ำใช้สอย (532000)    รวม 20,000.- บำท 
1. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (320300)   

รวม  20,000.-บำท    
 1.1  ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรในต ำบล    
         จ ำนวน  2๐,๐๐๐.-บำท    

           เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
และโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มผลผลิตในนาข้าว ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน้าท่ี 29  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนนุทั่วไป 
 

     ค่ำวัสด ุ (533000)       รวม  10,000.-บำท   
1.  วัสดุกำรเกษตร(331000)       จ ำนวน 10,000.-บำท  

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆเช่นกล้าไม้  พันธุ์พืช  สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์  พันธุ์สัตว์ปกีและสัตว์น้ า วัสดุเพาะช า   ฯลฯ  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
งบเงินอุดหนุน (560000)     รวม  7,000.- บำท  
    หมวดเงินอุดหนุน     รวม 7,000.-บำท    

เงินอุดหนุน (561000)     รวม  7,000.- บำท 
1. เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (610200)   รวม  ๗,000.- บำท 
 1.๑  อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอดอกค ำใต้       จ ำนวน  7,๐๐๐.- บำท  

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานลิ้นจี่ของดีเมืองพะเยาประจ าปี  ๒๕๕9 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน้าที่ 47  ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้    
ตามมติคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๘ 
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งำนอนุรักษ์แหล่งน  ำและป่ำไม้  (00322)   รวม  80,000.- บำท  
งบด ำเนินกำร (530000)     รวม  80,000.- บำท  
    หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   รวม  80,000.-บำท     

ค่ำใช้สอย (532000)     รวม 80,000.- บำท 
1. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (320300)   

รวม  80,000.-บำท  
 

 1.1 โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
        จ ำนวน  40,๐๐๐.-บำท  
                      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  สงวน  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้าน  ดิน  น้ า  ป่า  และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่าย
โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์                       รักษ์พื้นท่ีสีเขียว ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559-2561) หน้าท่ี 40  ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

 1.2  โครงกำรก่อสร้ำงฝำยชะลอน  ำและซ่อมแซมฝำยต้นน  ำล ำธำร    
        จ ำนวน 30,๐๐๐.-บำท               

                       เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายชลอน้ าและซ่อมแซมฝาย
ต้นน้ าล าธาร ตามแนวพระราชด าริ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าท่ี 40   
ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป 
 

 1.3  ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันควบคมุไฟป่ำและหมอกควัน   จ ำนวน  1
๐,๐๐๐.-บำท 
                      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน 
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 41 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป 
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แผนงำนงบกลำง  (00410)     รวม  ๑,234,060.- บำท 
งำนงบกลำง  (00411)    รวม  ๑,234,060.- บำท  
    งบกลำง  (510000)     รวม  ๑,234,060.- บำท 
 

๑.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (๑๑๐๓๐๐)       จ ำนวน   ๑20,00๐.-บำท  
เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓                                 

ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้างพนักงานจ้าง   ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
2.  เบี ยยังชีพผู้ติดเชื อเอดส์  (๑๑๐๙๐๐)          จ ำนวน ๒๔๐,๐๐๐ .-บำท   
       เพ่ือจ่ายเป็นสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ จ านวน  ๔๐  คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท  ต่อเดือน 

จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 36 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป                

              
 3.  เงินส ำรองจ่ำย   (๑๑๑๐๐๐)         จ ำนวน   319,14๐-บำท 
          เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในกรณีจ าเป็น  หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือมีเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่มิอาจคาดหมายได้ ล่วงหน้า ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี                             
(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 44  ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ จ ำนวน 274,๓๒๐ บำท  และเงินอุดหนุนทั่วไป 
จ ำนวน ๔๔,๘๒๐ บำท 

 
 4.  รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน   (๑๑๑๑๐๐)                รวม   244,920 .-บำท 
 

     4.๑ เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื นที่   
จ ำนวน  ๑20,๐๐๐.- บำท   

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

4.๒ ค่ำตอบแทนเงินรำงวัลน ำจับแก่เจ้ำพนักงำนตำม พ.ร.บ  จรำจร  พ.ศ.๒๕๒๒   
                     จ ำนวน   ๑,๐๐๐.- บำท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลน าจับแก่เจ้าพนักงาน พ.ร.บ.จราจร พ.ศ.2522   

ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

 4.๓  เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลหนองหล่ม จ ำนวน 1๐๐,๐๐๐.-บำท 
   เพ่ีอจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองหล่ม รายละเอียดตามหนังสือด่วน 

ที่สุด ที่ มท. ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน้าที่ 38 ตั งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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      4.๔  ค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย     จ ำนวน  ๒3,920.-บำท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   ตั้งจ่ายอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วน
หกของงบประมาณรายรับจริงประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมทุกฉบับของปีที่ผ่านมา                                   
( ไม่รวมเงินก ู้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท )                                                                         
เทศบาลมีรายรับจริง ปี 2557 =14,๓23,193.28   
(แสดงรายการค านวณ 14,๓23,193.28 X 0.00167  = ๒3,920 บาท) 
ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

5. เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น(๑๒๐๑๐๐) จ ำนวน 310,00๐.-บำท    
    เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   (กบท.)  ในอัตราร้อยละสองของ

ประมาณการรายรับทั่วไป ประจ าปี ๒๕๕9    (ไม่รวมรายได้จากเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท)   
                 ประมาณการรายรับปี  ๒๕๕9 =    ๑5,๕00,๐๐๐.-   บาท  
                  อัตราร้อยละสอง  =        310,00๐.-  บาท   
ตั งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
 
 

   
    

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                              

 
 

 

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สร้างความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทั่วไป สงบภายใน สงเคระห์ ชมุชน เขม้แขง็ วฒันธรรม

งบกลาง งบกลาง ค่าช าระหนี้เงินต้น

ค่าช าระดอกเบีย้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 120,000 120,000

 เบีย้ยงัชพีผู้ติดเชือ้เอดส์ 240,000 240,000

 เงินส ารองจา่ย 319,140 319,140

รายจา่ยตามขอ้ผูกพัน 244,920 244,920

บ าเหนจ็/บ านาญ 310,000 310,000

งบบุคลากร เงินเดือน  เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520         695,520

(ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่ 120,000         120,000

นายก/รองนาย

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000         120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานกุาร/ 198,720         198,720

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

 เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาเทศบาล 1,490,400      1,490,400

เงินเดือน     เงินเดือนพนกังาน 2,806,920      160,840     302,280        223,080     259,440     553,320        180,720     4,486,600

(ฝ่ายประจ า)     เงินเพิ่มต่างๆของพนกังาน 16,020           2,000         4,080            22,100

    เงินประจ าต าแหนง่ 126,000         42,000          168,000

    ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 150,720         150,720

    เงินเพิ่มต่างๆของลูกจา้งประจ า 8,700             8,700

    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 619,800         108,000     304,560        120,960     900,960        2,054,280

    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง -                196,200        24,000       220,200

    เงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจา้ง 120,000         12,000       12,000          120,000        264,000

งบด าเนินการ ค่าตอบแทน    ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการการอันเปน็
ประโยชนแ์ก่ อปท. 80,000           80,000

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000           30,000

    ค่าเชา่บา้น 93,000           36,000       129,000

    เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 32,220           22,000          54,220

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจ่าย
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สร้างความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทั่วไป สงบภายใน สงเคระห์ ชมุชน เขม้แขง็ วฒันธรรม

งบด าเนินการ ค่าใช้สอย รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

    ค่ารับวารสาร 90,000                          90,000

    ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบยีน 100,000         10,000       10,000          10,000       10,000       50,000                       190,000

    ค่าจา้งเหมาบริการ 500,000         312,000     78,000          300,000                  1,190,000

    ค่าเบีย้ประกันภยั 10,000                          10,000

   ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 35,000                          35,000

รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                        -   

   ค่ารับรอง 12,000                          12,000

   ค่าเล้ียงรับรองในการประชมุสภาท้องถิน่ 
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนกุรรมการ

          10,000                10,000

 รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการท่ีไม่
เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

                       -   

      ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การ
ประกวด การฝึกอบรม และสัมนาต่างๆ การ
แข่งขัน และพธิเีปิดอาคารต่างๆ

          10,000                10,000

     ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร

        140,000          30,000              170,000

     ค่าพวงมาลัย ชอ่ดอกไม้ กระเชา้ดอกไม้
และพวงมาลา

            5,000                  5,000

     ค่าใชจ้า่ยโครงการพัฒนาเพื่อการบริหาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ

          10,000                10,000

     - โครงการส่งเสริม สนบัสนนุการจดัท า
แผนชมุชนและการจดัประชมุประชาคม แผน
ชมุชนและ สนบัสนนุการขบัเคล่ือนแผนชมุชน

            5,000                  5,000

     โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
เขา้สู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

          10,000                10,000

    ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น         100,000              100,000

        - ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าแผนท่ีภาษี           20,000                20,000

        - ค่าใชจ้า่ยในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจดัเก็บรายได้

          10,000                10,000

     ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น           19,300                19,300

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจ่าย
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สร้างความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทั่วไป สงบภายใน สงเคระห์ ชมุชน เขม้แขง็ วฒันธรรม

งบด าเนินการ ค่าใช้สอย ค่าใชจ้า่ยโครงการเดินรณรงค์ปอ้งกันวันยา
เสพติด ประจ าป ี2559

      10,000                10,000

     - โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขา่ย
อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

      50,000                50,000

     - ค่าใชจ้า่ยโครงการปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุในชว่งปใีหม่และเทศกาลสงกรานต์

      24,000                24,000

     - ค่าใชจ้า่ยเพื่อบรรเทาสาธารณภยั     100,000              100,000

     - ค่าใชจ้า่ยโครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกัน
สาธารณภยั

      30,000                30,000

       - โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองหล่ม

        150,000              150,000

       - ค่าใชจ้า่ยส่งเสริมกิจกรรม เด็ก และ
เยาวชน

          40,000                40,000

       - ค่าใชจ้า่ยโครงการจา้งนกัเรียน
นกัศึกษาท างาน ในชว่งปดิภาคเรียนและสอน
พิเศษชว่งปดิภาคเรียนและเสาร์ - อาทิตย์

          50,000                50,000

       - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

          26,000                26,000

       - ค่าอาหารกลางวันศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบา้นใหม่เหนอื

        168,000              168,000

       - ค่าอาหารกลางวันศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบา้นปางงุ้น

        145,600              145,600

       - ค่าอาหารกลางวันศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กต้นแบบหนองหล่ม

        235,200              235,200

        - ค่าอาหารกลางวันศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กวัดไชยมงคล

        324,800              324,800

       - ค่าใชจ้า่ยโครงการปอ้งกันควบคุมโรค
 ระงับ โรคติดต่อและโรคระบาดอื่นๆ

       50,000                50,000

       - ค่าใชจ้า่ยโครงการส่งเสริมกิจกรรม
อาสาสมัครสาธารรสุข (อสม.)

         5,000                  5,000

       - ค่าใชจ้า่ยโครงการปอ้งกันและแก้ไข
โรคเอดส์

         5,000                  5,000

       - โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริโภค
และเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม

         5,000                  5,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจ่าย
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สร้างความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทั่วไป สงบภายใน สงเคระห์ ชมุชน เขม้แขง็ วฒันธรรม

งบด าเนินการ ค่าใช้สอย        - โครงการสร้างและขยายเครือขา่ยการ

มีส่วนร่วมในงานคุ้มครองผู้บริโภคท้องถิน่

         5,000                  5,000

       - โครงการตรวจสอบติดตามคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์อาหาร ยา เคร่ืองมือ

ทางการแพทยแ์ละวัตถอุันตรายในสถานท่ี

จ าหนา่ยท่ีระบนุพระราชบญัญัติแต่ละประเภท

         5,000                  5,000

      ค่าใชจ้า่ยโครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้ด้อยโอกาส

      20,000                20,000

       ค่าใชจ้า่ยโครงการอบรมสิทธิสตรี 
ผู้สูงอาย ุพิการ เอดส์

      40,000                40,000

       โครงการจดัท าแผนท่ีต าบล,ผังชมุชน 30,000          30,000               

       ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น 200,000        200,000             

       ค่าใชจ้า่ยในการเลือกต้ัง 50,000       50,000               

       ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริมอาชพีราษฎร 100,000     100,000             

       ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
       20,000                20,000

       ค่าใชจ้า่ยโครงการปอ้งกันแก้ไขปญัหา
ยาเสพติดในครอบครัว

       20,000                20,000

       - ค่าใชจ้า่ยโครงการแก้ไขปญัหาความ
ยากจน

       40,000                40,000

       - ค่าใชจ้า่ยส่งเสริมกลุ่มสตรีต าบล
หนองหล่ม

       30,000                30,000

       - ค่าใชจ้า่ยการส้รางความสมานฉนัท์ 
การปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติและสร้าง
ความเขม้แขง็

       10,000                10,000

       - ค่าใชจ้า่ยในพิธีทางศาสนาและ
ประเพณีต่างๆ

      40,000                40,000

       - ค่าใชจ้า่ยงานวันปยิะมหาราช       10,000                10,000

       - ค่าใชจ้า่ยงานวันลอยกระทง     300,000              300,000

       - ค่าใชจ้า่ยในการจดักิจกรรมวันพ่อ
แหง่ชาติ

      30,000                30,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจ่าย
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สร้างความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทั่วไป สงบภายใน สงเคระห์ ชมุชน เขม้แขง็ วฒันธรรม

งบด าเนินการ ค่าใช้สอย        - ค่าใชจ้า่ยในการจดังานวันสักการะ
เจา้พ่อค าปวน

    100,000              100,000

       - ค่าใชจ้า่ยในการจดักิจกรรมวัน
เขา้พรรษา

      10,000                10,000

       - ค่าใชจ้า่ยในการจดักิจกรรมวันแม่
แหง่ชาติ

      30,000                30,000

       - ค่าใชจ้า่ยส่งเสริมคณะกรรมการ
บริหารสภาวัฒนธรรมต าบลหนองหล่ม

        5,000                  5,000

       - ค่าใชจ้า่ยส่งเสริมวัฒนธรรมต าบล       10,000                10,000

       - ค่าใชจ้า่ยขบัเคล่ือนการสร้าง
ภมูิคุ้มกันทางสังคม ในมิติวัฒนธรรม

        5,000                  5,000

    - ค่าใชจ้า่ยในการแขง่ขนักีฬานกัเรียน
เยาวชนและประชาชน

    350,000              350,000

       - ค่าใชจ้า่ยส่งเสริมสนบัสนนุปจัจยัการ
ผลิตด้านการเกษตรในต าบล

      20,000                20,000

       - โครงการส่งเสริมการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

      40,000                40,000

       - โครงการรณรงค์ก่อสร้างและ
ซ่อมแซมฝายต้นน้ าล าธาร

      30,000                30,000

       - ค่าใชจ้า่ยโครงการปอ้งกันควบคุมไฟ
ปา่และหมอกควัน

      10,000                10,000

งบด าเนินการ ค่าวสัดุ     วัสดุส านกังาน         105,000 5,000         10,000          5,000         5,000         30,000                       160,000

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000           80,000                         90,000

    วัสดุงานบา้นงานครัว 30,000                          30,000

    วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 150,000         350,000                     500,000

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 75,000           5,000         10,000          5,000         5,000                  40,000              140,000

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000           30,000                         40,000

     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000                          10,000

     วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 90,000                          90,000

     - วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 20,000                      20,000

     วัสดุก่อสร้าง 250,000                     250,000

     วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,000                  10,000                15,000

งบ/หมวด/ประเภทจ่าย
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สร้างความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทั่วไป สงบภายใน สงเคระห์ ชมุชน เขม้แขง็ วฒันธรรม

งบด าเนินการ ค่าวสัดุ      วัสดุการเกษตร 10,000       10,000               

     วัสดุอื่นๆ 10,000           10,000               
       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบา้นใหม่เหนอื

          63,000                63,000

       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบา้นปางงุ้น

          54,600                54,600

       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กต้นแบบหนองหล่ม

          88,200                88,200

       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กวัดไชยมงค

        121,800              121,800

       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบา้นใหม่         169,650              169,650

       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบา้นแม่
พริก

          81,900                81,900

       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบา้น
หนองหล่ม

        165,750              165,750

       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบา้น
ปางงุ้น

        113,100              113,100

      วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ -                     

ค่าสาธารณปูโภค      ค่าไฟฟ้า 550,000         550,000             

     ค่าโทรศัพท์ 30,000           30,000               

     ค่าไปรษณีย์ 10,000           10,000               

     ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 25,000           25,000               

งบลงทนุ ค่าคุรภุณัฑ์      ครุภณัฑ์ส านกังาน -                     

      - ตู้เอกสาร 12,000           12,000          24,000               

      - โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3,600            3,600                 

      - เก้าอี้ระดับ 3-6 3,000            3,000                 

     ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -                     

      - กล้องถา่ยภาพนิ่ง -                -                     

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 50,000           50,000               

      ครุภณัฑ์ส านกังาน -                     

          - ตู้เอกสาร 15,000           15,000               

งบ/หมวด/ประเภทจ่าย

แผนงาน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9

-117- 



  

                                                              

 
  

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สร้างความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทั่วไป สงบภายใน สงเคระห์ ชมุชน เขม้แขง็ วฒันธรรม

งบลงทนุ ค่าคุรภุณัฑ์       ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ -                     

         - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 23,000           19,830      42,830               

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 50,000           50,000               

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 50,000       50,000               

      ครุภณัฑ์ก่อสร้าง -                     

        - เคร่ืองเชือ่มไฟฟ้า 21,000          21,000               

        - ชดุทดสอบคอนกรีต 12,150          12,150               

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 100,000        100,000             

ค่าทีด่ินและ
สิ่งก่อสรา้ง

  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค                        -   

        - ก่อสร้างโรงซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกั
พร้อมโรงจอดรถ

       270,000              270,000

        - ปรับปรุงระบบประปาดงหอ หมู่ท่ี 8        419,000              419,000

        - โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี ๔        327,000              327,000

        - โครงการก่อสร้างถนน คสม .หมู่ท่ี ๕        406,000              406,000

        - โครงการก่อสร้างถนน คสม .หมู่ท่ี ๕        255,000              255,000

        - โครงการก่อสร้างถนน คสม .หมู่ท่ี ๕        141,000              141,000

        - โครงการก่อสร้างถนน คสม .หมู่ท่ี 8        154,000              154,000

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

       100,000              100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน      เงินอุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 16,000           16,000               
       - อุดหนนุท่ีท าการปกครองจงัหวัด
พะเยาโครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด

                       -   

       - อุดหนนุโรงเรียนบา้นหนองหล่ม 340,000        340,000             

       - อุดหนนุโรงเรียนบา้นแม่พริก 168,000        168,000             

       - อุดหนนุโรงเรียนบา้นใหม่ 348,000        348,000             

       - อุดหนนุโรงเรียนบา้นปางงุ้น 232,000        232,000             
       อุดหนนุคณะกรรมการสาธารณสุขมูล
ฐานชมุชนประจ าหมู่บา้น

     135,000 135,000             

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สร้างความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทั่วไป สงบภายใน สงเคระห์ ชมุชน เขม้แขง็ วฒันธรรม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน        - อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขา
ยอ่ยอ าเภอดอกค าใต้

-                     

       - อุดหนนุท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ดอกค าใต้โครงการจดังานวันดอกค าใต้งาม

      20,000 20,000               

     - อุดหนนุท่ีท าการปกครองอ าเภอดอก
ค าใต้โครงการจดังานบวงสรวงพ่อขนุง าเมือง

8,000         8,000                 

   - อุดหนนุท่ีท าการปกครองอ าเภอดอก
ค าใต้โครงการจดังานรัฐพิธีและงานพิธี
ต่าง ๆ

15,000       15,000               

      - อุดหนนุท่ีท าการปกครองอ าเภอดอก

ค าใต้โครงการจดังานล้ินจีข่องดีเมืองพะเยา

7,000         7,000                 

      - อุดหนนุท่ีท าการปกครองอ าเภอ

ดอกค าใต้โครงการกีฬาสมานฉนัท์ 8,000         8,000                 

งบรายจ่ายอ่ืน หมวดรายจ่ายอ่ืน     ค่าจา้งท่ีปรึกษา 20,000           20,000               

รวม 9,085,320  898,840  4,012,720  494,080  484,400  5,281,860 270,000  941,000  297,720 1,234,060 23,000,000    

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจ่าย
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