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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบเทศบัญญัติงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 25๖2 

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

ท่านประธานสภา,และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

  บัดน้ี  ถึงเวลาที่คณะผูบ้รหิารของเทศบาลต าบลหนองหล่ม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัตงิบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหลม่ อีกครัง้หนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนีค้ณะผู้บริหารต าบลหนองหล่ม                    
จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการ
ด าเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 ดังต่อไปนี้  

1. สถำนะกำรคลัง   
1.1  งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 

   ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ณ  วันที่  22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561                                      
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมสีถานะการเงิน  ดังนี ้ 
   ณ.วันที่  22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561      

1.1.1 เงินฝากธนาคารทัง้สิ้น       21,197,102.31.- บาท  
1.1.2 เงินสะสม                        5,779,428.41.- บาท  
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม            9,385,612.74.- บาท  
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผกูพันและยังไม่ได้เบิกจา่ย  
          จ านวน      -       โครงการ เป็นเงิน     -         บาท  
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน  จ านวน  -   บาท 
๑.๑.๖ เงินกู้คงค้าง    -            บาท 
 

2.  กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 
                           (1)  รายรบัจริงทั้งสิ้น 37,595,629.25 .-บาท  ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร        253,851.20.-  บาท 

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต     ๒07,057.70.-  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน            ๑50,127.31.-  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    568,809.00.-  บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         166,692.0๐.-  บาท 
หมวดรายได้จากทุน     -     บาท 
หมวดภาษีจัดสรร            15,612,485.04.- บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป              ๓,169,248.00.- บาท 

                         (2)  เงินอุดหนุนที่รฐับาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์          17,467,359.00.- บาท 
    
หมำยเหตุ          หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ข้อมลู ณ 30 กรกฎาคม 2561  3,078,738.00.-บาท 
   เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ข้อมูล ณ 22 กรกฎาคม 2561   

 17,676,983.00.-บาท 
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         (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  33,177,881.18.- บาท  ประกอบด้วย 
    งบกลาง       ๑2,337,731.63.-บาท 
    งบบุคลากร      10,554,016.03.-บาท 
    งบด าเนินการ      ๕,926,332.29.-บาท 
    งบลงทุน                3,854,222.99.-บาท 
    งบรายจ่ายอื่น           ๑๐,๐๐๐.00.-บาท 
    งบเงินอุดหนุน      495,578.24.-บาท 
       (4)  รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาทให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 5,871,166.00.- บาท 
       (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน  5,563,100.00.- บาท 
 
  3.งบเฉพำะกำร 
      ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  
    ปีงบประมาณ พ.ศ.  -    มีรายรับจริง     - บาท  รายจ่ายจริง  -  บาท 
    กู้เงินจากธนาคาร/กสท.อื่น ๆ               - บาท  รายจ่ายจริง -  บาท 
    ยืมเงินสะสมจากเทศบาล          - บาท   รายจ่ายจริง -  บาท 
    ก าไรสุทธิ           - บาท   รายจ่ายจริง -  บาท 
    เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น           - บาท 
    ทรัพยจ์ าน า           - บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๑  รายรับ

รายรับ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี  ๒๕60 ปี  ๒๕61 ปี  ๒๕๖2

รายได้จัดเก็บ

  หมวดภาษีอากร 253,851.20 310,000.00 310,000.00

  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 207,057.70 250,000.00 258,000.00

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 150,127.31 150,000.00 160,000.00

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 568,809.00 630,000.00 650,000.00

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 166,692.00 95,000.00 171,000.00

  รายได้จากทุน   -   -   -

รวมรายได้จดัเกบ็เอง 1,346,537.21 1,435,000.00 1,549,000.00
รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

  หมวดภาษีจดัสรร 15,612,485.04 15,065,000.00 16,251,000.00
รวมรายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 16,959,022.25 16,500,000.00 17,800,000.00

รายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
  หมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป 3,169,248.00 4,000,000.00 3,200,000.00

รวมรายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน

3,169,248.00 4,000,000.00 3,200,000.00

รายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์
เงินอดุหนุนระบุวัตถุประสงค์ 17,467,359.00 19,500,000.00 20,000,000.00

รวมรายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ 17,467,359.00 19,500,000.00 20,000,000.00

รวมทัง้สิ้น 37,595,629.25 40,000,000.00 41,000,000.00
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ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา



2.2  รายจ่ายตามงบรายจ่าย
รายจ่าย รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี  ๒๕60 ปี  ๒๕๖1 ปี  ๒๕๖2

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง ๑๒,๓๓๗,๗๓๑.๖๓ 14,857,900.00 14,712,130.00
งบบุคลากร 10,554,016.03 12,721,200.00 13,610,940.00
งบด าเนินการ ๕,๙๒๖,๓๓๒.๒๙ 8,952,500.00 8,944,930.00
งบลงทนุ 3,854,222.99 2,328,400.00 2,208,000.00
งบรายจ่ายอ่ืน ๑๐,๐๐๐.๐๐ 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 495,578.24 1,120,000.00 1,504,000.00
รวม 33,177,881.18 40,000,000.00 41,000,000.00

ค าแถลงงบประมาณ

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖2 

 
 
 
 

ของ 
 
 

เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา 

 



ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป
   แผนงานบริหารทัว่ไป ๑๐,๑๖๙,๗๗๐
   แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑,๑๓๑,๗๒๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม
   แผนงานการศึกษา ๘,๐๕๙,๓๔๐
   แผนงานสาธารณสุข ๗๘๔,๐๔๐
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๕๖๕,๕๒๐
   แผนงานเคหะและชุมชน ๔,๖๕๘,๗๐๐
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔๑๘,๗๘๐
   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ ๓๙๐,๐๐๐
ด้านเศรษฐกิจ
   แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  -
   แผนงานการเกษตร ๑๑๐,๐๐๐
   แผนงานการพาณิชย์   -
ด้านการด าเนินงานอ่ืน
   แผนงานงบกลาง ๑๔,๗๑๒,๑๓๐

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๔๑,๐๐๐,๐๐๐

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

บันทึกหลักการและเหตุผล
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ประกอบรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2

ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้   จังหวัดพะเยา



แผนงานบริหารงานทัว่ไป  (๐๐๑๑๐)
งาน งานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติ งานบริหารงานคลัง รวม

และวิชาการ

งบ  (๐๐๑๑๑)  (๐๐๑๑๒)  (๐๐๑๑๓)
งบบุคลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00   -   - 2,624,640.00
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 3,999,960.00   - 3,999,960.00
งบด าเนินการ
  ค่าตอบแทน 156,200.00  - 70,000.00 226,200.00
  ค่าใช้สอย 1,083,970.00   - 403,000.00 1,486,970.00
  ค่าวัสดุ 270,000.00  - 165,000.00 435,000.00
  ค่าสาธารณูปโภค 675,000.00  - - 675,000.00
งบลงทนุ
  ค่าครุภัณฑ์ 636,000.00  - 50,000.00 686,000.00
  ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง - -
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจา่ยอื่น 20,000.00 - - 20,000.00
งบเงินอุดหนุน
  เงินอดุหนุน 16,000.00 - - 16,000.00

รวม 9,481,770.00  - 688,000.00 10,169,770.00

-8-
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลหนองหล่ม
อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา
*************************



แผนงานรักษาความสงบ (๐๐๑๒๐)
งาน งานบริหารงานทัว่ไป งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย
รวม

เก่ียวกับการรักษา พลเรือนและระงับ

ความสงบเรียบร้อย อัคคีภัย

งบ  (๐๐๑๒๑)  (๐๐๑๒๒)  (๐๐๑๒๓)
งบบุคลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  -  - - -
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 327,720.00  - - 327,720.00
งบด าเนินการ
  ค่าตอบแทน  -  -  -
  ค่าใช้สอย 364,000.00  - 270,000.00 634,000.00
  ค่าวัสดุ 35,000.00  - 25,000.00 60,000.00
  ค่าสาธารณูปโภค  -  - - -
งบลงทนุ   
  ค่าครุภัณฑ์ 60,000.00  - 50,000.00 110,000.00
  ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง  -  - - -
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจา่ยอื่น  -  - - -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอดุหนุน  -  -   -  -

รวม 786,720.00  - 345,000.00 1,131,720.00

-๙ -



แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)
งาน งานบรหิารทั่วไป งานระดับก่อนวัยเรยีน งานระดับ งานการศึกษา รวม

เก่ียวกับการศึกษา และปฐมวัย มัธยมศึกษา ไม่ก าหนดระดับ

งบ  (๐๐๒๑๑) (๐๐๒๑๒) (๐๐๒๑๓) (๐๐๒๑๔)
งบบุคลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  - -  -  -  -
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 4,020,360.00 -  -  - 4,020,360.00
งบด าเนินการ   - 
  ค่าตอบแทน 61,600.00 -  -  - 61,600.00
  ค่าใช้สอย 1,655,130.00  -  - 1,655,130.00
  ค่าวัสดุ 1,014,250.00  -  - 1,014,250.00
  ค่าสาธารณูปโภค  - -  -  - -
งบลงทนุ  -  -  -
  ค่าครุภัณฑ์  - -  -  - 0.00
  ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง  - -  -  -  -
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจา่ยอื่น  - -  -  - -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอดุหนุน 1,308,000.00  -  - 1,308,000.00

รวม 8,059,340.00   -  -  - 8,059,340.00

-๑๐-



แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)
งาน งานบริหารทัว่ไป งานโรงพยาบาล งานบริการ งานศูนย์ รวม

เก่ียวกับสาธารณสุข สาธารณสุขและ บริการ
งานสาธารณสุขอ่ืน สาธารณสุข

งบ (๐๐๒๒๑) (๐๐๒๒๒) (๐๐๒๒๓) (๐๐๒๒๔)
งบบุคลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  -  - -  - -
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 275,040.00  - -  - 275,040.00
งบด าเนินการ
  ค่าตอบแทน 36,000.00  - -  - 36,000.00
  ค่าใช้สอย 60,000.00  - 203,000.00  - 263,000.00
  ค่าวัสดุ 15,000.00  - 15,000.00  - 30,000.00
  ค่าสาธารณูปโภค  -  - -  - -
งบลงทนุ
  ค่าครุภัณฑ์  -  - -  - -
  ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง  -  - -  - -
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจา่ยอื่น  -  - -  - -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอดุหนุน  -  - 180,000.00  - 180,000.00

รวม 386,040.00  - 398,000.00  - 784,040.00

-๑๑-



แผนงานสังคมสงเคราะห ์(๐๐๒๓๐)
งาน งานบริหารงานทัว่ไป งานสวัสดิการสังคม รวม

เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ และสังคมสงเคราะห์
งบ (๐๐๒3๑) (๐๐๒3๒)
งบบุคลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  - - -
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 485,520.00 - 485,520.00
งบด าเนินการ
  ค่าตอบแทน - - -
  ค่าใช้สอย 50,000.00 20,000.00 70,000.00
  ค่าวัสดุ 10,000.00 - 10,000.00
  ค่าสาธารณูปโภค  - - -
งบลงทนุ
  ค่าครุภัณฑ์  - -  -
  ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง  - - -
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจา่ยอื่น  - - -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอดุหนุน  - - -

รวม 545,520.00 20,000.00 565,520.00

-๑๒-



แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)
งาน งานบริหารทัว่ไป งานไฟฟ้า งานสวน งานก าจัดขยะ รวม

เก่ียวกับเคหะและชุมชน ถนน สาธารณะ ขยะมูลฝอย
 และสิ่งปฏิกูล

งบ (๐๐๒๔๑) ๐๐๒๔๒) (๐๐๒๔๓) (๐๐๒๔๔)
งบบุคลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  - -  -  -  -
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,877,700.00  -  - 1,877,700.00
งบด าเนินการ
  ค่าตอบแทน 25,000.00  -  -  - 25,000.00
  ค่าใช้สอย 574,000.00  -  -  - 574,000.00
  ค่าวัสดุ 770,000.00  -  770,000.00
  ค่าสาธารณูปโภค - -  -  - -
งบลงทนุ
  ค่าครุภัณฑ์ 234,000.00 -  -  - 234,000.00
  ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง - 1,178,000.00  -  - 1,178,000.00
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจา่ยอื่น - -  -  - -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอดุหนุน -  -  -  -

รวม 3,480,700.00 1,178,000.00  -  - 4,658,700.00

-๑๓-



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐)
งาน งานบริหารทัว่ไป งานส่งเสริมและสนับสนุน รวม

ความเข้มแข็งชุมชน
งบ (๐๐๒๕๑) (๐๐๒๕๒)
งบบุคลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  - - -
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  - - -
งบด าเนินการ
  ค่าตอบแทน  -  -  -
  ค่าใช้สอย  - 418,780.00 418,780.00
  ค่าวัสดุ  - - -
  ค่าสาธารณูปโภค  - - -
งบลงทนุ
  ค่าครุภัณฑ์  - - -
  ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง  - - -
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจา่ยอื่น  - - -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอดุหนุน  - -  -

รวม  - 418,780.00 418,780.00

-๑๔-



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)
งาน งานบรหิารทั่วไป งานกีฬาและ งานศาสนา งานวิชาการ รวม

เก่ียวกับศาสนา นันทนาการ วัฒนธรรม วางแผนและส่งเสรมิ

ธรรมและนันทนาการ ท้องถ่ิน การท่องเที่ยว

งบ (๐๐๒๖๑) (๐๐๒๖๒) (๐๐๒๖๓) (๐๐๒๖๔)
งบบุคลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  -  -  -  -  -
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  -  -  -  -  -
งบด าเนินการ
  ค่าตอบแทน  - -  -  -  -
  ค่าใช้สอย  - 100,000.00 290,000.00  - 390,000.00
  ค่าวัสดุ  -  -  -  - -
  ค่าสาธารณูปโภค  - -  -  -  -
งบลงทนุ
  ค่าครุภัณฑ์  - -  -  - -
  ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง  - -  -  -  -
งบรายจ่ายอ่ืน  -
  รายจา่ยอื่น  - -  -  -  -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอดุหนุน  -  - 0.00

รวม  - 100,000.00 290,000.00  - 390,000.00

-๑๕-



แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐)
งาน งานส่งเสริม งานอนุรักษ์ รวม

การเกษตร แหล่งน  าและป่าไม้
งบ (๐๐๓๒๑) (๐๐๓๒๒)
งบบุคลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -  - -
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  -  -  -
งบด าเนินการ
  ค่าตอบแทน -  - -
  ค่าใช้สอย 20,000.00 80,000.00 100,000.00
  ค่าวัสดุ 10,000.00  - 10,000.00
  ค่าสาธารณูปโภค -  -
งบลงทนุ
  ค่าครุภัณฑ์ -  - -
  ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง -  - -
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจา่ยอื่น -  - -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอดุหนุน  -

รวม 30,000.00 80,000.00 110,000.00

-๑๖-



งบกลาง  (๐๐๔๑๐)
งาน งบกลาง รวม

งบ (๐๐41๑)
งบกลาง  14,356,130                                       14,356,130                                         
บ าเหน็จ/บ านาญ 356,000                                            356,000                                              

รวม 14,712,130                                      14,712,130                                         
๔๑,๐๐๐,๐๐๐

  -๑๗-

รวมทกุแผนงาน



ด้าน ยอดรวม
ด้านบรหิารทัว่ไป
     แผนงานบริหารทั่วไป 10,169,770
     แผนงานรักษาความสงบภายใน 1,131,720
ด้านบรกิารชุมชนและสังคม
     แผนงานการศึกษา 8,059,340
     แผนงานสาธารณสุข 784,040
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 565,520
     แผนงานเคหะและชมุชน 4,658,700
     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 418,780
     แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 390,000
ด้านเศรษฐกิจ
     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
     แผนงานการเกษตร 110,000
     แผนงานการพาณิชย์
ด้านการด าเนินงานอ่ืน
     แผนงานงบกลาง ๑๔,๗๑๒,๑๓๐

งบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้ 41,000,000
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เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖2
 เทศบาลต าบลหนองหล่ม

อ าเภอดอกค าใต้  จงัหวดัพะเยา
*************************

   โดยเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 อาศัยอ านาจ           
ตามความใน มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๓)                     
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหนองหลม่      
และของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  เทศบัญญัติ นี้ เรียกว่า“เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ                                              
พ.ศ. ๒๕๖2” 
 ข้อ ๒  เทศบัญญัติ นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  จ ำนวนเงินรวมท้ังสิ้น                 
41,0๐๐,๐๐๐.- บำท   
 ข้อ  ๔  งบประมาณรายจา่ยทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด                    
เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 41,0๐๐,๐๐๐.-บำท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
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ข้อ  5  งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ 
 -  แผนงานการพาณิชย์  ยอดรวม   - บาท 
ข้อ 6  ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบกิจา่ยเงินของเทศบาล 
ข้อ  7  ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองหลม่  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม  เทศบัญญัติน้ี 
  
 ประกาศ  ณ  วันที่      
  
    
   ว่าที่ร้อยโท   
                (วันชัย   ถ่ินจันทร์)  
                               ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกเทศมนตรีต าบลหนองหลม่ 
 
 
 
 
  
 
                    (นายศักดิ์ชัย  โชติมานนท์)                                                 
           นายอ าเภอดอกค าใต้ ปฏิบัติราชการแทน 
                    ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
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ส่วนที่  3 
 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖2 

 
 

ของ 
 
 
 

เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-21- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานประมาณการรายรับ 
  
 
 
 



หมวดภาษีอากร ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ยอดต่าง% ปี ๒๕๖2

รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
  ภาษีบ ารุงท้องที่ 147,822.20 119,509.45 119,973.50 115,300.20 23.13 ๑๕๐,๐๐๐.๐๐
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 103,355.00 132,218.09 124,538.43 129,667.00 13.56 ๑๕๐,๐๐๐.๐๐
  ภาษีป้าย 8,007.00 8,756.00 5,710.00 8,884.00 11.16 ๑๐,๐๐๐.๐๐
  ภาษีอากรฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ๐.๐๐

รวมหมวดภาษีอากร 259,184.20 260,483.54 250,221.93 253,851.20 18.11 ๓๑๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบั  และใบอนุญาต
  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎจราจร 0.00 400.00 0.00 0.00 100.00 ๑,๐๐๐.๐๐
  ค่าปรับการผิดสัญญา 498.00 42,760.00 2,514.00 0.00 100.00 ๕,๐๐๐.๐๐
  ค่าใบอนุญาตขายสุรา 485.00 543.20 1,261.00 1,125.20 77.50 ๕,๐๐๐.๐๐
  ค่าใบอนุญาตเกบ็และขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกลู 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 50.00 ๑๐,๐๐๐.๐๐
  ค่าธรรมเนียมเกบ็ขยะและขนมูลฝอย 186,860.00 178,740.00 202,570.00 175,500.00 12.25 ๒๐๐,๐๐๐.๐๐
  ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการฆา่และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ๐.๐๐
  ค่าธรรมเนียมติดต้ังมาตรประปา 0.00 0.00 0.00 1,220.00 59.33 ๓,๐๐๐.๐๐
  ค่าธรรมเนียมติดประกาศ 300.00 270.00 290.00 430.00 57.00 ๑,๐๐๐.๐๐
  ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัสุสานและฌาปณสถาน 14,800.00 15,200.00 12,000.00 16,800.00 16.00 ๒๐,๐๐๐.๐๐
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 630.00 920.00 750.00 1,050.00 65.00 ๓,๐๐๐.๐๐
  ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 3,820.50 1,272.50 57.58 ๓,๐๐๐.๐๐
  ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 254.00 310.00 84.50 ๒,๐๐๐.๐๐
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 0.00 1,525.75 1,220.00 4,350.00 13.00 ๕,๐๐๐.๐๐

รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบั  และใบอนุญาต 208,573.00 245,358.95 229,679.50 207,057.70 19.75 ๒๕๘,๐๐๐.๐๐

-๒๒-
รายงานประมาณรายรบั  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖2

เทศบาลต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา
ประมาณการ



หมวดภาษีอากร ปี ๒๕๕๗ ปี2558 ปี2559 ปี2560 ยอดต่าง% ปี ๒๕62

หมวดรายได้จากทรพัยส์ิน
  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 152,056.70 138,468.05 134,012.21 150,127.31 6.17 ๑๖๐,๐๐๐.๐๐

รวมหมวดรายได้จากทรพัยส์ิน 152,056.70 138,468.05 134,012.21 150,127.31 6.17 ๑๖๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

  ค่าน้ าประปา 638,689.00 635,414.00 659,188.00 568,809.00 12.49 ๖๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 638,689.00 635,414.00 659,188.00 568,809.00 12.49 ๖๕๐,๐๐๐.๐๐

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
  ค่าขายแบบแปลน 56,000.00 148,300.00 29,800.00 61,100.00 6.00 ๖๕,๐๐๐.๐๐
  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 67,872.00 27,357.50 60,692.00 105,592.00 42.74 ๑๐๖,๐๐๐.๐๐

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 123,872.00 175,657.50 90,492.00 166,692.00 2.52 ๑๗๑,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้จัดเก็บ 1,382,374.90 1,455,382.04 1,363,593.64 1,346,537.21 13.07 ๑,๕๔๙,๐๐๐.๐๐

ประมาณการ
 -๒๓-



หมวดภาษีอากร ปี ๒๕๕๗ ปี2558 ปี2559 ปี2560 ยอดต่าง% ปี ๒๕62

รายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร

  ภาษีสุรา 1,120,021.87 1,263,830.25 1,238,295.49 1,258,398.94 3.20 ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
  ภาษีสรรพสามิต 1,524,363.54 2,178,367.51 2,663,583.80 3,032,593.40 0.57 ๓,๐๕๐,๐๐๐.๐๐
  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 7,322,867.93 8,377,051.45 7,769,527.71 8,098,047.66 2.55 ๘,๓๑๐,๐๐๐.๐๐
  ภาษีธุรกจิเฉพาะ 148,445.32 94,940.70 60,126.98 46,182.65 34.02 ๗๐,๐๐๐.๐๐
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 365,521.00 320,498.79 426,586.00 372,327.00 11.35 ๔๒๐,๐๐๐.๐๐
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 87,925.78 71,170.81 42,179.97 39,212.31 21.58 ๕๐,๐๐๐.๐๐
  ค่าภาคหลวงแร่ 40,947.70 33,030.93 50,755.24 50,189.44 0.61 ๕๐,๕๐๐.๐๐
  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายได้ฯ 2,330,725.24 1,534,605.79 2,277,921.33 2,211,866.87 7.84 ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน  0.00 497,251.71 446,216.57 503,550.37 16.07 ๖๐๐,๐๐๐.๐๐
  ภาษีจดัสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 116.40 76.72 ๕๐๐.๐๐

รวมหมวดภาษีจัดสรร 12,940,818.38 14,370,747.94 14,975,193.09 15,612,485.04 3.93 ๑๖,๒๕๑,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 14,323,193.28 15,826,129.98 16,338,786.73 16,959,022.25 4.72 ๑๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
รายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

  เงินอุดหนุนทั่วไป 7,186,641 3,057,736.00 3,057,736.00 3,169,248.00 0.96 ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ทีร่ฐับาลอุหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 7,186,641 3,057,736.00 3,057,736.00 3,169,248.00 0.96 ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

รายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

   เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - 15,973,286.00 19,716,537.00 17,467,359.00 2.96 ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 15,973,286.00 19,716,537.00 17,467,359.00 2.96 ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมทุกหมวด 21,509,834.28 34,857,151.98 39,113,059.73 37,595,629.25 3.6 ๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
หมายเหตุ      เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ประมาณการ
 -๒4-
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รายละเอียดประมาณการรายรับ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

เทศบาลต าบลหนองหล่ม   อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา 
************************* 

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น     รวม     41,0๐๐,๐๐๐.-บาท    
 

รายได้จัดเก็บเอง 
    ๑.  หมวดภาษีอากร     รวม   31๐,000.-  บาท   แยกเป็น 

๑.๑  ภาษีบ ารุงท้องที่      จ านวน   ๑50,000.-  บาท   ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากบัปีทีผ่่านมา   
เนื่องจากประมาณการตามการจัดเกบ็จริง          

๑.๒  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   จ านวน  ๑5๐,๐๐๐.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่่านมา
เนื่องจากประมาณการตามการจัดเกบ็จริง   

๑.๓  ภาษีป้าย   จ านวน    ๑๐,๐๐๐.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่่านมา                          
เนื่องจากประมาณการตามการจัดเกบ็ภาษีจริง  

๑.๔  อากรการฆ่าสัตว์  จ านวน     -    บาท   ค าชี้แจง  
 

๒. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต      รวม  ๒58,000.-  บาท   แยกเป็น 
๒.๑  ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎจราจร  จ านวน  ๑,๐๐๐.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่่านมา

เนื่องจากประมาณการตามการจัดเกบ็จริง    
๒.๒  ค่าปรับการผิดสัญญา    จ านวน  5,๐๐๐.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากบัปทีี่ผ่านมา

เนื่องจากประมาณการตามการจัดเกบ็จริง    
๒.๓  ค่าใบอนุญาตขายสุรา   จ านวน  ๕,๐๐๐.-บาท  ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา               

เนื่องจากประมาณการตามการจัดเกบ็จริง    
๒.๔  ค่าใบอนุญาตเก็บและขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล   จ านวน  ๑๐,๐๐๐.-บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้

เท่ากับปีทีผ่่านมา   เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง 
๒.๕  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมลูฝอย   จ านวน 200,๐๐0.- บาท   ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับ           

ปีที่ผ่านมา   เนือ่งจากประมาณการตามการจัดเกบ็จริง 
๒.๖  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์  จ านวน   –    บาท  ค าชี้แจง                    
๒.๗ ค่าธรรมเนียมติดต้ังมาตรน้ าประปา จ านวน  3,000.-  ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 

เนื่องจากประมาณการตามการจัดเกบ็จริง  
๒.๘ ค่าธรรมเนียมติดประกาศ  จ านวน ๑,๐๐๐.-บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปทีี่ผ่านมา 

เนื่องจากประมาณการตามการจัดเกบ็จริง    
๒.๙ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัสสุานและฌาปนสถาน จ านวน 20,๐๐๐.-บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่า

ปีที่ผ่านมา   เนื่องจากประมาณการตามการจัดเกบ็จริง    
๒.๑๐ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  จ านวน 3,๐๐๐.-บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 

 เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจรงิ   
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๒.๑1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร  จ านวน 3,๐๐๐.-บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้เลดลงกว่า
ปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจรงิ 

๒.๑2 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร  จ านวน 2,๐๐๐.-บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้ลดลงกว่าปี
ที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามการจัดเกบ็จริง 

๒.๑3 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน 5,๐๐๐.-บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 
 เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจรงิ   

 

๓.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       รวม  ๑6๐,๐๐๐.-  บาท   แยกเป็น     
๓.๑ ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  จ านวน  ๑6๐,๐๐๐.-บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สงูกว่าปีทีผ่่านมา 

เนื่องจากประมาณการตามการจัดเกบ็จริง    
 

๔.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์     รวม     65๐,๐๐๐.-บาท  แยกเป็น 
 ๔.๑ ค่าน้ าประปา        จ านวน  65๐,๐๐๐.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปทีี่ผ่านมา 

เนื่องจากประมาณการตามการจัดเกบ็จริง    
 

๕.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        รวม   171,๐๐๐.-  บาท  แยกเป็น 
๕.๑  ค่าขายแบบแปลน   จ านวน   65,๐๐๐.-  บาท   ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา

เนื่องจากคาดว่ามีโครงการทีส่อบราคาเพิ่มข้ึน 
๕.๒  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   จ านวน  106,๐๐๐.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 

เนื่องจากประมาณการตามการจัดเกบ็จริง    
 

๖. รายได้จากทุน  รวม       -      บาท    ค าชี้แจง  เนื่องจากไม่ได้ประมาณการไว้เป็นรายรบั 
 

รายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗.  หมวดภาษีจัดสรร     รวม   16,251,๐๐๐.- บาท  แยกเป็น 

๗.๑  ภาษีสุรา  จ านวน  ๑,3๐๐,๐๐๐.-  บาท   ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา                      
เนื่องจากประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจริง                                     

๗.๒  ภาษีสรรพสามิต   จ านวน  3,05๐,๐๐๐.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา                 
เนื่องจากประมาณการตามที่ไดร้ับจัดสรรตามจริง 

๗.๓  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ  จ านวน   ๘,31๐,๐๐๐.-  บาท   ค าชี้แจง  ประมาณการไว้
สูงกว่าปทีี่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่ได้รบัจัดสรรตามจรงิ 

๗.๔  ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จ านวน  70,๐๐๐.-  บาท   ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากบัปทีี่ผ่านมา  
เนื่องจากประมาณการตามที่ไดร้ับจัดสรรตามจริง 

๗.๕  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  จ านวน  ๔2๐,๐๐๐.-  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการ
ไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รบัจัดสรรตามจรงิ 

๗.๖ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   จ านวน  5๐,๐๐๐.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากบัปทีี่ผ่านมา
เนื่องจากประมาณการตามที่ไดร้ับจัดสรรตามจริง 

๗.๗ ค่าภาคหลวงแร่   จ านวน ๕0,5๐๐.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปทีี่ผ่านมา                  
      เนื่องจากประมาณการตามที่ได้รบัจัดสรรตามจรงิ 
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๗.๘ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 2,40๐,๐๐๐.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สงู 
      กว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจริง 
๗.๙ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  จ านวน 600,๐๐๐.-บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สงู

กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจรงิ 
 

๗.10 ภาษีจัดสรรอื่นๆ  จ านวน 500.-บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจาก
ประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจริง 

 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๘. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป             รวม  3,200,000.-  บาท            

๘ .๑เ งิ นอุ ดหนุนทั่ ว ไปส าหรั บด า เนินการตามอ านาจหน้ าที่ และภารกิ จ ถ่ าย โอนเลื อกท า                               
จ านวน  3,2๐๐,000.-  บาท   ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่ได้รับ
จัดสรรตามจริง 
 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
    9. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์   รวม 20,000,000.-บาท 
 9.1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 20,000,000.-บาท 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง
 %

ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป
   งบบุคลากร
   หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
    เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520          695,520         695,520         695,520         0 695,520         
    เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 120,000          120,000         120,000         120,000         0 120,000         
    เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 120,000          120,000         120,000         120,000         0 120,000         
    เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 198,720          198,720         198,720         198,720         0 198,720         
    เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 1,490,400       1,490,400       1,490,400       1,490,400       0 1,490,400       

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640      2,624,640     2,624,640     2,624,640     0 2,624,640     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
    เงินเดือนพนักงาน 2,806,920       2,828,640       3,038,880       3,038,880       5.41 3,212,760       
    เงินเพิม่ต่างๆของพนักงาน 16,020            7,000             - - -
    เงินประจ าต าแหน่ง 126,000          132,000         132,000         132,000         0 132,000         
    ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 150,720          - - - -
    เงินเพิม่ต่างๆของลูกจา้งประจ า 8,700              - - - -
    ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 619,800          657,960         562,080         562,080         1.29 569,400         
    ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง -                 -                 -                 -                 -                 
    เงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจา้ง 120,000          120,000         96,000           96,000           -11.89 85,800           

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,848,160      3,745,600     3,828,960     3,828,960     4.28 3,999,960     
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว 6,472,800      6,370,240     6,453,600     6,453,600     2.58 6,624,600     

รวมงบบุคลากร 6,472,800      6,370,240     6,453,600     6,453,600     2.58 6,624,600     
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการการอนัเป็นประโยชน์แก ่อปท. 80,000            40,000           50,000           50,000           37.5 80,000           
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000            20,000           20,000           20,000           0 20,000           
    ค่าเช่าบ้าน 93,000            69,600           106,800         106,800         -154.3 42,000           
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 32,220            27,100           12,600           12,600           11.27 14,200           
    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล -                 -                 -                 -                 -                 

รวมค่าตอบแทน 235,220         156,700        189,400        189,400        -21.25 156,200        
ค่าใช้สอย
   รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 635,000          760,000         860,000         860,000         -53.03 561,970         
   รายจา่ยเกี่ยวกบัการรับรองและพธีิการ 22,000            22,000           22,000           22,000           0 22,000           
   รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่น

 -  -  -  -  -

     - ค่าใช้จา่ยในการจดังาน จดันิทรรศการ การประกวด การ
ฝึกอบรม และสัมนาต่างๆ การแข่งขัน และพธีิเปิดอาคารต่างๆ            10,000            10,000            10,000            10,000

0
           10,000

     - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน          100,000          100,000          200,000          200,000 0          200,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

     - ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร

140,000          100,000         150,000         150,000         
0

150,000         

     - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 5,000              5,000             5,000             5,000             0 5,000             
     - ค่าใช้จา่ยโครงการพฒันาเพือ่การบริหารทีม่ีประสิทธิภาพ 10,000            10,000           10,000           10,000           0 10,000           
     - ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมสัมนา  -  -  -  -  -
     - ค่าใช้จา่ยในการจดังาน วันเทศบาล  -  -  -  -  -
     - ค่าใช้จา่ยในการจดัเกบ็ จปฐ.  -  -  -  -  -
     - ค่าใช้จา่ยโครงการพฒันาเครือข่ายสุขภาวะชุมชน  -  -  -  -  -
     - ค่าใช้จา่ยโครงการปิดทองหลังพระ
     - ค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมการจดัท าแผนและการารจดัประชุม
ประชาคม

5,000              5,000             5,000             5,000             
0

5,000             

     - โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับเข้าสู่ประชาคม 10,000            -                 -                 -                 -                 
       เศรษฐกจิอาเซียน (AEC)
     - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภาษาองักฤษ - 5,000             5,000             5,000             0 5,000             
     - โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร -                 -                 -                 -                 
       สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจา้ง
     - โครงการวันเทศบาล - 10,000           10,000           10,000           0 10,000           
     - โครงการวันท้องถิ่นไทย - 5,000             5,000             5,000             0 5,000             
    ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 100,000          100,000         150,000         150,000         -50 100,000         

รวมค่าใช้สอย 1,037,000      1,132,000     1,432,000     1,432,000     -32.11 1,083,970     
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

 ค่าวัสดุ
    วัสดุส านักงาน            65,000            55,000            65,000            65,000 0            65,000
    วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 10,000            10,000           10,000           10,000           0 10,000           
    วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000            20,000           45,000           45,000           0 45,000           
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 150,000          100,000         100,000         100,000         0 100,000         
    วัสดุคอมพวิเตอร์ 50,000            40,000           40,000           40,000           0 40,000           
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000            10,000           10,000           10,000           0 10,000           
    วัสดุอื่นๆ -                 -                 -                 -                 -                 

รวมค่าวัสดุ 315,000         235,000        270,000        270,000        0 270,000        
ค่าสาธารณูปโภค
    ค่าไฟฟา้ 550,000          600,000         600,000         600,000         -1.69 590,000         
    ค่าโทรศัพท์ 30,000            30,000           30,000           30,000           0 30,000           
    ค่าไปรษณีย์ 10,000            10,000           10,000           10,000           0 10,000           
    ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 25,000            30,000           35,000           35,000           22.22 45,000           

รวมค่าสาธารณูปโภค 615,000         670,000        675,000        675,000        0 675,000        
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,587,220 1,523,700 1,891,400 1,891,400 -25.24 1,510,170

รวมงบด าเนินการ 2,202,220      2,193,700     2,566,400     2,566,400     -17.45 2,185,170     
งบลงทนุ
หมวดครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

    ครุภัณฑ์ส านักงาน 12,000            -                 - - -
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                 896,000         -                 -                 -                 
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -                 -                 24,000           24,000           95.34 515,000         
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -                 -                 -                 -                 -                 
    ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ -                 -                 -                 -                 21,000           
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000            50,000           100,000         100,000         0 100,000         

รวมค่าครุภัณฑ์ 62,000           946,000        124,000        124,000        80.5 636,000        
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 62,000           946,000        124,000        124,000        80.5 636,000        

รวมงบลงทนุ 62,000           946,000        124,000        124,000        80.5 636,000        
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
 เงินอดุหนุน
     เงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,000            -                 16,000           16,000           0 16,000           

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

รวมงบเงินอุดหนุน 16,000           -                16,000          16,000          0 16,000          
งบรายจ่ายอ่ืน
หมวดรายจ่ายอ่ืน
  รายจ่ายอ่ืน
    ค่าจา้งทีป่รึกษา 20,000            20,000           20,000           20,000           0 20,000           
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

รวมรายจ่ายอ่ืน 20,000           20,000          20,000          20,000          0 20,000          
รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน 20,000           20,000          20,000          20,000          0 20,000          

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 20,000           20,000          20,000          20,000          0 20,000          
รวมงานบริหารทัว่ไป 8,773,020      9,529,940     9,180,000     9,180,000     3.18 9,481,770     

งานบริหารงานคลัง
  งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
       - เงินเดือนพนักงาน
       - เงินเพิม่ต่างๆของพนักงาน
       - เงินประจ าต าแหน่ง
       - ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง
       - เงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจา้ง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว -                

รวมงบบุคลากร -                
  งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
       ค่าตอบแทนผู้ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 100 34,000           
       เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
       ค่าเช่าบ้าน 100 36,000           

รวมค่าตอบแทน 100 70,000          
ค่าใช้สอย
     รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 100          343,000
     รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
     ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ
        - ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ
          ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร
        - ค่าใช้จา่ยในการจดัท าแผนทีภ่าษี 20,000            20,000           20,000           20,000           0 20,000           
        - ค่าใช้จา่ยโครงการศูนย์ข้อมูลการจดัซ้ือจดัจา้งของ    อปท.
ระดับอ าเภอ  - 16,000           -                 -                 -                 
        - ค่าใช้จา่ยในการเพิม่ประสิทธิภาพการจดัเกบ็รายได้ 10,000            10,000           20,000           20,000           0 20,000           
     ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 19,300            19,300           20,000           20,000           0 20,000           

รวมค่าใช้สอย 49,300           65,300          60,000          60,000          85.11 403,000        
ค่าวัสดุ
     วัสดุส านักงาน 40,000            30,000           50,000           50,000           0 50,000           
     วัสดุคอมพวิเตอร์ 25,000            20,000           30,000           30,000           0 30,000           
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000            10,000           10,000           10,000           0 10,000           
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหล่ืน 90,000            50,000           50,000           50,000           0 50,000           
    วัสดุอื่นๆ 10,000            -                 25,000           25,000           0 25,000           

รวมค่าวัสดุ 175,000         110,000        165,000        165,000        0 165,000        
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 224,300         175,300        225,000        225,000        64.73 638,000        

รวมงบด าเนินการ 224,300         175,300        225,000        225,000        64.73 638,000        
งบลงทนุ
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง
   ค่าครุภัณฑ์
      ครุภัณฑ์ส านักงาน 15,000            -                 -                 -                 -                 
      ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - -                 -                 -                 -                 
      ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 23,000            7,900             -                 -                 -                 
      ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - 52,000           -                 -                 -                 
      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000            50,000           50,000           50,000           0 50,000           

รวมงบลงทนุ 88,000           109,900        50,000          50,000          0 50,000          
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 88,000           109,900        50,000          50,000          0 50,000          

รวมงานบริหารงานคลัง 312,300        285,200        275,000        275,000        60.03 688,000        
รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป 9,085,320      9,815,140     9,455,000     9,455,000     7.03 10,169,770   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
    เงินเดือนพนักงาน          160,840          178,200          194,280          194,280 6.47          207,720
    เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน              2,000                    -                      -                      -                      -   
    เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง          108,000            12,000            12,000            12,000 0            12,000
    ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง            12,000          108,000          108,000          108,000 0          108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)          282,840         298,200         314,280         314,280 4.1         327,720
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว          282,840         298,200         314,280         314,280 4.1         327,720

รวมงบบุคลากร          282,840         298,200         314,280         314,280 4.1         327,720

งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
   ค่าตอบแทน
     ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก ่อปท.  -  -  -  -  -
     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  -  -  -  -  -

รวมค่าตอบแทน  -  -  -  - 0  -
   ค่าใช้สอย
    รายจา่ยให้ได้มาซ่ึงบริการ 322,000 412,000 354,000 354,000 0 354,000
     รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า ลักษณะ
รายจา่ยหมวดอื่นๆ 10,000 -                 10,000           10,000           0 10,000           

รวมค่าใช้สอย 332,000 412,000 364,000 364,000 0 364,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
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ประมาณการ

   ค่าวัสดุ
    -วัสดุส านักงาน 5,000 5,000 5,000 5,000 0 5,000
    -วัสดุไฟฟา้และวิทยุ - - 10,000 10,000 0 10,000
    -วัสดุกอ่สร้าง - - 10,000 10,000 0 10,000
    -วัสดุเคร่ืองแต่งกาย -                 5,000             5,000             5,000             0 5,000             
    -วัสดุคอมพวิเตอร์ 5,000              5,000             5,000             5,000             0 5,000             

รวมค่าวัสดุ 10,000           15,000          35,000          35,000          0 35,000          
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 342,000         427,000        399,000        399,000        0 399,000        

รวมงบด าเนินงาน 342,000         427,000        399,000        399,000        0 399,000        
งบลงทนุ
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง
   ค่าครุภัณฑ์
    ครุภัณฑ์ส านักงาน - - - - -
    ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ - - - - -
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - - - - -
    ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ - - 22,000           22,000           -100 -                 
    ครุภัณฑ์อื่นๆ - 45,000           -                 -                 100 60,000           

รวมหมวดครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง -                 45,000          22,000          22,000          63.33 60,000          
รวมงบลงทนุ -                 45,000          22,000          22,000          63.33 60,000          

งบเงินอุดหนุน
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ประมาณการ

หมวดเงินอุดหนุน
   เงินอุดหนุน
       - อดุหนุนทีท่ าการปกครองจงัหวัดพะเยา - - - - -
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
       - อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้  -  -  -  -  -
โครงการจดัระเบียบสังคมเพือ่ป้องกนัปัญหายาเสพติด  -  -  -  -  -
โครงการอบรมเยาวขนเพือ่ป้องกนัปัญหายาเสพติด  -  -  -  -  -
โครงการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  -  -  -  -  -
โครงการจดุตรวจจดุสกดัเคล่ือนที่  -  -  -  -  -

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 0

รวมงานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 624,840         770,200        735,280        735,280        6.54 786,720        
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอยแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
    รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการที่
    ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น ๆ
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ประมาณการ

     - โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร 50,000 100,000 150,000 150,000 0 150,000
       ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
     - ค่าใช้จา่ยโครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุช่วงปีใหม่ 24,000 24,000 50,000 50,000 0 50,000
     - ค่าใช้จา่ยเพือ่บรรเทาสาธารณภัย 100,000 50,000 50,000 50,000 0 50,000
     - ค่าใช้จา่ยโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัสาธารณภัย 30,000 10,000 20,000 20,000 0 20,000

รวมค่าใช้สอย 204,000 184,000 270,000 270,000 0 270,000
ค่าวัสดุ
  -วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - - - - -
  -วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 20,000 20,000 25,000 25,000 0 25,000

รวมค่าวัสดุ 20,000 20,000 25,000 25,000 0 25,000
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 224,000 204,000 295,000 295,000 0 295,000

รวมงบด าเนินการ 224,000 204,000 295,000 295,000 0 295,000
งบลงทนุ
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง
   ค่าครุภัณฑ์
      ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง -                 -                 -                 -                 -                 
      ครุภัณฑ์วิทยาการหรือการแพทย์ -                 -                 -                 -                 -                 
      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000            50,000           50,000           50,000           0 50,000           

รวมหมวดครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 50,000           50,000          50,000          50,000          0 50,000          
รวมงบลงทนุ 50,000           50,000          50,000          50,000          0 50,000          
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รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย          274,000         254,000         345,000         345,000 0         345,000

รวมแผนงานการรรักษาความสงบภายใน 898,840         1,024,200     1,080,280     1,080,280     4.55 1,131,720     
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
    เงินเดือนพนักงาน 302,280 329,760 356,160 356,160 5.3 376,080
    เงินเดือนพนักงาน (ครูผู้ดูแลเด็ก)  - 1,725,960 1,866,600 1,866,600 5.65 1,978,440
    เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน 4,080 - - - -
    เงินวิทยฐานะ 100 252,000
    ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง พนักงานจา้งทัว่ไป 304,560 308,760 213,120 213,120 34.05 323,160
    เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 12,000 12,000 12,000 12,000 0 12,000
    ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง ครูผู้ช่วย  - 694,620 736,440 736,440 -8.81 676,800
    เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน  ผดด. - 126,180 84,360 84,360 41.42 144,000
    ค่าตอบแทนพนักงาน (สมทบ) 196,200 136,000 230,520 230,520 10.61 257,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 819,120 3,333,280 3,499,200 3,499,200 12.96 4,020,360
รวมเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว 819,120 3,333,280 3,499,200 3,499,200 12.96 4,020,360

รวมงบบุคลากร 819,120 3,333,280 3,499,200 3,499,200 12.96 4,020,360

งบด าเนินการ



- 43 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง
 %

ปี 2562
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เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
      เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล  -  -  -  -  -
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  -          177,200          114,600          114,600 -86.04            61,600

รวมค่าตอบแทน 0 177,200 114,600 114,600 -86.04 61,600
ค่าใช้สอย
    รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 78,000 78,000 84,000 84,000 6.67 90,000
     รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
     ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ
       - ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน 10,000 10,000 10,000 10,000 0 10,000
       - โครงการส่งเสริมและพฒันาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 150,000 30,000 50,000 50,000 0 50,000
         เทศบาลต าบลหนองหล่ม
       -ส่งเสริมกจิกรรมเด็กและเยาวชน 40,000 30,000 30,000 30,000 0 30,000
       - ค่าใช้จา่ยโครงการจา้งนักเรียนนักศึกษาท างาน 50,000 50,000 50,000 50,000 0 50,000
         ในช่วงปิดภาคเรียนและสอนพเิศษช่วงปิดภาค
         เรียนและเสาร์ - อาทิตย์
       - ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูผู้ดูแลเด็กของ 26,000 26,000 26,000 26,000 0 26,000
         ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
       - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ 168,000 289,100 279,300 279,300 8.06 303,800
       - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น 145,600 112,700 147,000 147,000 -36.36 107,800
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       - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม 235,200 235,200 200,900 200,900 4.65 210,700
       - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดไชยมงคล 324,800 249,900 289,100 289,100 -9.26 264,600
       - ค่าจดัการเรียนการสอนศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ - 100,300         96,900           96,900           8.06 105,400         
       - ค่าจดัการเรียนการสอนศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น - 39,100           51,000           51,000           -36.36 37,400           
       - ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม - 81,600           69,700           69,700           4.65 73,100           
       - ค่าจดัการเรียนการสอนศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดไชยมงคล - 86,700           100,300         100,300         -9.26 91,800           
       - ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษาส าหรับ ศพด.ค่าหนังสือ
เรียน ศพด.บ้านใหม่เหนือ

100 12,400           

       - ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษาส าหรับ ศพด.ค่าหนังสือ
เรียน ศพด.บ้านปางงุ้น

100 4,400             

       - ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษาส าหรับ ศพด.ค่าหนังสือ
เรียน ศพด.บ้านใหม่เหนือ

100 8,600             

       - ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษาส าหรับ ศพด.ค่าหนังสือ
เรียน ศพด.ต้นแบบหนองหล่ม

100 10,800           

       - ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษาส าหรับ ศพด.ค่าอปุกรณ์
การเรียน ศพด.บ้านใหม่เหนือ

100 12,400           

       - ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษาส าหรับ ศพด.ค่าอปุกรณ์
การเรียน ศพด.บ้านปางงุ้น

100 4,400             

       - ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษาส าหรับ ศพด.ค่าอปุกรณ์
การเรียน ศพด.ต้นแบบหนองหล่ม

100 8,600             
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       - ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษาส าหรับ ศพด.ค่าอปุกรณ์
การเรียน ศพด.วัดไชยมงคล

100 10,800           

       - ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษาส าหรับ ศพด.ค่า    
เคร่ืองแบบเรียน ศพด.บ้านใหม่เหนือ

100 18,600           

       - ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษาส าหรับ ศพด.ค่า    
เคร่ืองแบบเรียน ศพด.บ้านปางงุ้น

100 6,600             

       - ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษาส าหรับ ศพด.ค่า    
เคร่ืองแบบเรียน ศพด.ต้นแบบหนองหล่ม

100 12,900           

       - ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษาส าหรับ ศพด.ค่า    
เคร่ืองแบบเรียน ศพด.วัดไชยมงคล

100 16,200           

       - ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษาส าหรับ ศพด.ค่ากจิกรรม
พฒันาผู้เรียน ศพด.บ้านใหม่เหนือ

100 26,660           

       - ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษาส าหรับ ศพด.ค่ากจิกรรม
พฒันาผู้เรียน ศพด.บ้านปางงุ้น

100 9,460             

       - ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษาส าหรับ ศพด.ค่ากจิกรรม
พฒันาผู้เรียน ศพด.ต้นแบบหนองหล่ม

100 18,490           

       - ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษาส าหรับ ศพด.ค่ากจิกรรม
พฒันาผู้เรียน ศพด.วัดไชยมงคล

100 23,220           

รวมค่าใช้สอย 1,227,600 1,418,600 1,484,200 1,484,200 10.33 1,655,130
   ค่าวัสดุ
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    วัสดุส านักงาน 10,000 5,000 5,000 5,000 0 5,000
     ค่าอาหารเสริมนม
       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ 63,000            115,050         111,150         111,150         8.06 120,900         
       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น 54,600            44,850           58,500           58,500           -36.36 42,900           
       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบ 88,200            93,600           79,950           79,950           4.65 83,850           
         หนองหล่ม
       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดไชยมงคล 121,800          99,450           115,050         115,050         -9.26 105,300         
       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านใหม่ 169,650          157,950         161,850         161,850         27.83 224,250         
       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านแม่พริก 81,900            74,100           83,850           83,850           8.51 91,650           
       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 165,750          152,100         171,600         171,600         11.11 193,050         
       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านปางงุ้น 113,100          115,050         120,900         120,900         15.07 142,350         
    วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000            5,000             5,000             5,000             0 5,000             

รวมค่าวัสดุ          878,000         862,150         912,850         912,850 10       1,014,250
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       2,105,600       2,457,950       2,511,650       2,511,650 8.03       2,730,980

รวมงบด าเนินการ 2,105,600 2,457,950 2,511,650 2,511,650 8.03 2,730,980
งบลงทนุ
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง
   ค่าครุภัณฑ์
      ครุภัณฑ์ส านักงาน - 6,000 8,500 8,500

รวมหมวดครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง -                 6,000            8,500            8,500            -                



- 47 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง
 %

ปี 2562

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

รวมงบลงทนุ -                 6,000            8,500            8,500            -                
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
   เงินอุดหนุน
     อดุหนุนส่วนราชการ
       - อดุหนุนโรงเรียนบ้านหนองหล่ม 340,000          312,000         352,000         352,000         8.33 384,000         
       - อดุหนุนโรงเรียนบ้านแม่พริก 168,000          152,000         172,000         172,000         8.51 188,000         
       - อดุหนุนโรงเรียนบ้านใหม่ 348,000          324,000         332,000         332,000         27.83 460,000         
       - อดุหนุนโรงเรียนบ้านปางงุ้น 232,000          236,000         248,000         248,000         10.14 276,000         

รวมเงินอุดหนุน       1,088,000       1,024,000       1,104,000       1,104,000 15.6       1,308,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,088,000 1,024,000 1,104,000 1,104,000 15.6 1,308,000

รวมงบเงินอุดหนุน       1,088,000       1,024,000       1,104,000       1,104,000 15.6       1,308,000
รวมงานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 4,012,720      6,821,230     7,123,350     7,123,350     11.61 8,059,340     

รวมแผนงานการศึกษา 4,012,720      6,821,230      7,123,350     7,123,350     11.61 8,059,340      
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
    เงินเดือนพนักงาน 223,080          244,320         259,440         259,440         5.67 275,040         
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 223,080          244,320         259,440         259,440         5.67 275,040         
รวมเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว 223,080          244,320         259,440         259,440         5.67 275,040         

รวมงบบุคลากร 223,080         244,320        259,440        259,440        5.67 275,040        
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
   ค่าตอบแทน
     ค่าเช่าบ้าน 36,000            36,000           36,000           36,000           0 36,000           

รวมค่าตอบแทน 36,000           36,000          36,000          36,000          0 36,000          
   ค่าใช้สอย
     รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
       - ค่าจา้งเหมาบริการ - 50,000           50,000           0 50,000           
     รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวดอื่น
       - ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน 10,000            10,000           10,000           10,000           0 10,000           

รวมค่าใช้สอย 10,000           10,000          60,000          60,000          0 60,000          
   ค่าวัสดุ
       - วัสดุส านักงาน 5,000              5,000             5,000             5,000             0 5,000             
       - วัสดุคอมพวิเตอร์ 5,000              5,000             5,000             5,000             0 5,000             
       - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,000              5,000             5,000             5,000             0 5,000             
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
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ประมาณการ

รวมค่าวัสดุ 15,000            15,000           15,000           15,000           0 15,000           
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 61,000            61,000           111,000         111,000         0 111,000         

รวมงบด าเนินการ 61,000            61,000           111,000         111,000         0 111,000         
รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการสาธารณสุข 284,080          305,320         370,440         370,440         4.04 386,040         

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
   ค่าใช้สอย
     รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 3,000             
     รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
     ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ
       - ค่าใช้จา่ยโครงการป้องกนัควบคุมโรค ระงับ โรคติดต่อและ
โรคระบาดอื่นๆ

50,000            50,000           70,000           70,000           0 70,000           

       - ค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมกจิกรรมอาสาสมัคร สาธารสุข 
(อสม.)

5,000              5,000             5,000             5,000             0 5,000             

       - ค่าใช้จา่ยโครงการป้องกนัและแกไ้ขโรคเอดส์ 5,000              5,000             5,000             5,000             0 5,000             
       - โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริโภคและเรียกร้องสิทธิอนัชอบธรรม 5,000              5,000             5,000             5,000             0 5,000             
       - โครงการสร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วม ในงาน
คุ้มครองผู้บริโภคท้องถิ่น

5,000              - - - -



- 50 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง
 %

ปี 2562

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

       - โครงการตรวจสอบติดตามคุ้มครองผู้บริโภค 5,000              5,000             5,000             5,000             0 5,000             
         ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยา ปลอดภัย และร้านค้า
       - ค่าใช้จา่ยโครงการจดัการขยะและบ าบัดน้ าเสียในชุมชน 5,000             10,000           10,000           0 10,000           
       - ค่าใช้จา่ยโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบล 100,000         100,000         100,000         0 100,000         

รวมค่าใช้สอย 75,000           175,000        200,000        200,000        1.48 203,000        
   ค่าวัสดุ
       - วัคซีนป้องกนัพษิสุนัขบ้า 100 15,000           

รวมค่าวัสดุ 15,000          
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 75,000           175,000        200,000        200,000        8.26 218,000        

รวมงบด าเนินการ 75,000           175,000        200,000        200,000        8.26 218,000        
งบลงทนุ
หมวดครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
       - เคร่ืองพน่หมอกควัน   -   -   -   -   - 

รวมหมวดครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง  -  -  -  -  -
รวมงบลงทนุ  -  -  -  -  -

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
    เงินอุดหนุน
       อดุหนุนเอกชน
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ประมาณการ

         - อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่1 20,000           
         - อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่2 20,000           
         - อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่3 20,000           
         - อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่4 20,000           
         - อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่5 20,000           
         - อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่6 20,000           
         - อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่7 20,000           
         - อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่8 20,000           
         - อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่9 20,000           
       เงินอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ - - - - -
       อดุหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 135,000          -                 -                 -                 -                 
       ชุมชนประจ าหมู่บ้าน

รวมเงินอุดหนน 135,000         -                -                -                180,000        
รวมงบเงินอุดหนุน 135,000         -                -                -                180,000        

รวมงานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน 210,000         175,000        200,000        200,000        49.75 398,000        
รวมแผนงานสาธารณสุข 494,080         480,320        570,440        570,440        27.24 784,040        

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
    เงินเดือนพนักงาน 259,440 282,600 305,640 305,640 5.6 323,760
    เงินเพิม่ต่างๆของพนักงาน - - - - -
    ค่าตอบแทนพนักงาน 120,960 128,400 136,320 136,320 1.05 137,760
    เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 24,000 24,000 24,000 24,000 0 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 404,400 435,000 465,960 465,960 4.03 485,520
รวมเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว 404,400 435,000 465,960 465,960 4.03 485,520

รวมงบบุคลากร 404,400 435,000 465,960 465,960 4.03 485,520
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - - - - -

รวมค่าตอบแทน - - - - -
ค่าใช้สอย
     รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ     
     รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
     ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ
     -  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 10,000            10,000           10,000           10,000           10,000           
     -  ค่าใช้จา่ยโครงการอบรมสิทธิสตรี ผู้สูงอายุ พกิาร เอดส์ 40,000            40,000           40,000           40,000           0 40,000           

รวมค่าใช้สอย 50,000           50,000          50,000          50,000          0 50,000          
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ประมาณการ

ค่าวัสดุ
    -วัสดุส านักงาน 5,000 5,000 5,000 5,000 0 5,000
    -วัสดุคอมพวิเตอร์ 5,000 5,000 5,000 5,000 0 5,000

รวมค่าวัสดุ 10,000 10,000 10,000 10,000 0 10,000
รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 60,000            60,000           60,000           60,000           0 60,000          

รวมงบด าเนินการ 60,000           60,000          60,000          60,000          0 60,000          
งบลงทนุ
หมวดครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
       - ครุภัณฑ์ส านักงาน   -   -              5,000              5,000                    -   
       - ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์   -   -            16,000            16,000                    -   

รวมหมวดครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง  -  - 21,000          21,000          -                
รวมงบลงทนุ  -  - 21,000          21,000          -                

รวมงานงานบริหารงานทัว่ไปกับสังคมสงเคราะห์ 464,400         495,000        546,960        546,960        -0.26 545,520        
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
  ค่าใข้สอย
     รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
     ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

      - โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสด้วยวิถีพอเพยีง 20,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000
รวมค่าใช้สอย 20,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 20,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000
รามงบด าเนินการ 20,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 20,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 484,400 515,000 566,960 566,960 -0.25 565,520

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว
งบบุคลากร
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
     เงินเดือนพนักงาน 553,320          599,880         633,720         633,720         5.24 668,760         
     เงินเพิม่ต่างๆของพนักงาน -                 -                 -                 -                 -                 
     เงินประจ าต าแหน่ง 42,000            42,000           42,000           42,000           0 42,000           
     ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 900,960          916,450         933,000         933,000         10.61 1,043,760       
     เงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจา้ง 120,000          120,000         120,000         120,000         2.58 123,180         

รวมงบบุคลากร 1,616,280      1,678,330     1,728,720     1,728,720     7.93 1,877,700     
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
   ค่าตอบแทน
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์
    แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 22,000            25,000           25,000           25,000           0 25,000           
     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล -                 -                 -                 -                 -                 
     ค่าเช่าบ้าน -                 -                 -                 -                 -                 

รวมค่าตอบแทน 22,000           25,000          25,000          25,000          0 25,000          
   ค่าใช้สอย
     รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 300,000 300,000 354,000 354,000 -18 300,000
     รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวดอื่นๆ

-                 -                 -                 -                 -                 

       ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 50,000            50,000           50,000           50,000           0 50,000           
       ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการใน 30,000            30,000           30,000           30,000           0 30,000           
       ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร
       โครงการจดัท าระบบผังเมือง ผังชุมชน แผนทีชุ่มชน 30,000            10,000           10,000           10,000           100 10,000           
       ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 200,000          100,000         200,000         200,000         -8.7 184,000         

รวมค่าใช้สอย 610,000         490,000        644,000        644,000        -12.2 574,000        
   ค่าวัสดุ
     วัสดุส านักงาน 30,000            30,000           30,000           30,000           0 30,000           
     วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 80,000            50,000           50,000           50,000           0 50,000           
     วัสดุกอ่สร้าง 250,000          356,000         400,000         400,000         -25 320,000         
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000            20,000           20,000           20,000           0 20,000           
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 350,000          250,000         250,000         250,000         16.67 300,000         
     วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์            10,000            10,000            10,000            10,000 0            10,000
     วัสดุคอมพวิเตอร์            40,000            30,000            30,000            30,000 0            30,000
     วัสดุส ารวจ            20,000            20,000
     วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 100            10,000

รวมค่าวัสดุ 790,000         746,000        810,000        810,000        -5.19 770,000        
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,422,000      1,261,000     1,479,000     1,479,000     -8.04 1,369,000     

รวมงบด าเนินการ 1,422,000      1,261,000     1,479,000     1,479,000     -8.04 1,369,000     
งบลงทนุ
หมวดครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง
   ค่าครุภัณฑ์
     ครุภัณฑ์ส านักงาน            18,600            16,800                    -                      -                      -   
     ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์            19,830              8,500                    -                      -                      -   
     ครุภัณฑ์ส ารวจ 100            34,000
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000          100,000         200,000         200,000         0 200,000         

รวมหมวดครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 138,430          125,300         200,000         200,000         14.53 234,000         
รวมงบลงทนุ 138,430        125,300        200,000        200,000        14.53 234,000        

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 3,176,710      3,064,630     3,407,720     3,407,720     2.1 3,480,700     
งานไฟฟ้าและถนน



- 57 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง
 %

ปี 2562
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งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
   ค่าใช้สอย
     รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ -                            50,000          331,450          331,450

รวมค่าใช้สอย -                            50,000         331,450         331,450                    -   
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ -                            50,000         331,450         331,450                    -   

รวมงบด าเนินการ -                 50,000          331,450        331,450        -                
งบลงทนุ
หมวดครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง
   ค่าครุภัณฑ์
     ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                 -                 -                 -                 -                 
     ครุภัณฑ์กอ่สร้าง 33,150            -                 -                 -                 -                 
     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - -                 -                 -                 -                 
     ครุภัณฑ์โรงงาน - -                 -                 -                 -                 
     ครุภัณฑ์เกษตร - 67,000           -                 -                 -                 
   ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
     ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ 100 890000
     ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค 1,972,000       1,305,000       1,752,900       1,752,900       -832.4 188,000         
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 100,000          100,000         100,000         100,000         0 100,000         

รวมหมวดครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 2,105,150      1,472,000     1,852,900     1,852,900     -57.29 1,178,000     
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
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ประมาณการ

รวมงบลงทนุ 2,105,150      1,522,000     2,184,350     2,184,350     -85.43 1,178,000     
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
   เงินอุดหนุน
     เงินอดุหนุนส่วนราชการ
       - อดุหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอดอกค าใต้ -                 -                 -                 -                 -                 

รวมหมวดเงินอุดหนุน -                 -                -                -                -                
รวมงบเงินอุดหนุน -                 -                -                -                -                

รวมงานไฟฟ้าและถนน 2,105,150      1,522,000     2,184,350     2,184,350     -85.43 1,178,000     
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,281,860      4,586,630     5,592,070     5,592,070     -20.03 4,658,700     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
งบด าเนินการ
   ค่าตอบแทน
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์
      แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         เงินตอบแทนเจา้หน้าทีใ่นการเลือกต้ัง -                 -                 -                 -                 -                 

รวมค่าตอบแทน -                 -                -                -                -                
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

   ค่าใช้สอย
     รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
     ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ
       ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง 50,000            30,000           30,000           30,000           85 200,000         
       ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมอาชีพราษฎร 100,000          50,000           50,000           50,000           0 50,000           
       ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมกจิกรรมผู้สูงอายุ 20,000            20,000           20,000           20,000           0 20,000           
       ค่าใช้จา่ยโครงการหมู่บ้านเอาชนะยาเสพติดอย่างย่ังยืนเพือ่
แกไ้ขปัญหายาเสพติดในครอบครัว

20,000            20,000           20,000           20,000           
0

20,000           

       ค่าใช้จา่ยโครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน 40,000            40,000           40,000           40,000           0 40,000           
       ค่าใช้จา่ยส่งเสริมกลุ่มสตรีต าบลหนองหล่ม 30,000            30,000           30,000           30,000           0 30,000           

       ค่าใช้จา่ยการส้รางความสมานฉันท์การปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติและสร้างความเข็มแข็ง

10,000            5,000             5,000             5,000             
0

5,000             

       โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ -                 -                 -                 -                 -                 
       ค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่
พฒันาคุณภาพชีวิต

-                 5,000             5,000             5,000             
0

5,000             

       ค่าใช้จา่ยโครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด -                 10,000           10,000           10,000           0 10,000           
       โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด กจิกรรมส่งเสริม
บ าบัดฟืน้ฟแูละส่งเสริมฝึกอาชีพให้แก ่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด

-                 39,000           39,000           39,000           -0.57 38,780           
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

รวมค่าใช้สอย 270,000         249,000        249,000        249,000        40.54 418,780        
รวมหมวดค่าตอบแทนค่าใช้สอย 270,000         249,000        249,000        249,000        40.54 418,780        

รวมงบด าเนินการ 270,000         249,000        249,000        249,000        40.54 418,780        
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
   เงินอุดหนุน
      เงินอดุหนุนส่วนราชการ
       - อดุหนุนสถานีต ารวจภูภรอ าเภอดอกค าใต้ - - - - -
     เงินอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นประโยชน์
       - อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน -                 -                 -                 -                 -                 
       - อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน -                 -                 -                 -                 -                 

รวมเงินอุดหนุน -                 -                -                -                -                
รวมหมวดเงินอุดหนุน -                 -                -                -                -                

รวมงบเงินอุดหนุน -                 -                -                -                -                

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 270,000         249,000        249,000        249,000        40.54 418,780        
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 270,000         249,000        249,000        249,000        40.54 418,780        

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

งบด าเนินการ
   ค่าใช้สอย
     รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
     ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ
       -ค่าใช้จา่ยในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน 350,000          100,000         100,000         100,000         0 100,000         

รวมค่าใช้สอย 350,000         100,000        100,000        100,000        0 100,000        
   ค่าวัสดุ
     วัสดุกฬีา -                 -                -                -                -                

รวมค่าวัสดุ -                 -                -                -                -                
รวมหมวดค่าตอบแทนค่าใช้สอย 350,000         100,000        100,000        100,000        0 100,000        

รวมงบด าเนินการ 350,000         100,000        100,000        100,000        0 100,000        

     เงินอุดหนุน 8,000 -                -                -                -                
งบลงทนุ
หมวดครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง
   ค่าครุภัณฑ์
     ครุภัณฑ์กฬีา -                 -                -                -                -                

รวมหมวดครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง -                 -                -                -                -                
รวมงบลงทนุ -                 -                -                -                -                

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 358,000         100,000        100,000        100,000        0 100,000        
งานศาสนาวัฒนาธรรมทอ้งถ่ิน
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
งบด าเนินการ
   ค่าใช้สอย
     รายจา่ยเกี่ยวเการรับรองและพธีิการ
       - ค่าใช้จา่ยในพธีิทางศาสนาและประเพณีต่างๆ 40,000            40,000           40,000           40,000           0 40,000           
       - ค่าใช้จา่ยงานวันปิยะมหาราช 10,000            10,000           10,000           10,000           0 10,000           
       - ค่าใช้จา่ยงานวันลอยกระทง 300,000          100,000         100,000         100,000         0 100,000         
       - ค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมวันพอ่แห่งชาติ 30,000            10,000           10,000           10,000           
       - ค่าใช้จา่ยในการจดังานวันสักการะเจา้พอ่ค าปวน 100,000          40,600           100,000         100,000         0 100,000         
       - ค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมวันเข้าพรรษา 10,000            10,000           10,000           10,000           0 10,000           
       - ค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมวันแม่แห่งชาติ 30,000            10,000           10,000           10,000           -100 5,000             
       - ค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว

100 10,000           

       - ค่าใช้จา่ยส่งเสริมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมต าบล 5,000              5,000             5,000             5,000             0 5,000             
        - ค่าใช้จา่ยส่งเสริมวัฒนธรรมต าบล            10,000              5,000              5,000              5,000 0              5,000
        - ค่าใช้จา่ยขับเคล่ือนการสร้างภูมิคุ้มกนัวัคซีนวัฒนธรรม"
ค่านิยม 12 ประการ"

             5,000              5,000              5,000              5,000 0              5,000

รวมค่าใช้สอย 540,000         235,600        295,000        295,000        -1.72 290,000        
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 540,000         235,600        295,000        295,000        -1.72 290,000        

รวมงบด าเนินการ 540,000         235,600        295,000        295,000        -1.72 290,000        
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง
 %

ปี 2562

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
   เงินอุดหนุน
     เงินอดุหนุนส่วนราชการ
       - อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้โครงการจดังาน
วันดอกค าใต้งาม

           20,000

       - อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้โครงการจดังาน
บวงสรวงพอ่ขุนง าเมือง

8,000              

       - อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้โครงการจดังาน
รัฐพธีิและงานพธีิต่าง ๆ

15,000            

     เงินอดุหนุนเอกชน
       - อดุหนุนมูลนิธิพอ่ขุนง าเมืองจงัหวัดพะเยา โครงการจดังาน
บวงสรวงพอ่ขุนง าเมือง

-                 -                 -                 -                 -                 

รวมเงินอุดหนุน 43,000           -                -                -                -                
รวมหมวดเงินอุดหนุน 43,000           -                -                -                -                

รวมงบเงินอุดหนุน 43,000           -                -                -                -                
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 583,000         235,600        295,000        295,000        -1.72 290,000        

รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 941,000         335,600        395,000        395,000        -1.28 390,000        
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง
 %

ปี 2562

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว
งบบุคลากร
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
     เงินเดือนพนักงาน 180,720          - - - -

รวมงบบุคลากร 180,720          - - - -
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
   ค่าใช้สอย
     รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม้เข้า ลักษณะ
รายจา่ยหมวดอื่นๆ
       - ค่าใช้จา่ยส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลหนองหล่ม 20,000            20,000           20,000           20,000           0 20,000           

รวมค่าใช้สอย 20,000           20,000          20,000          20,000          0 20,000          
   ค่าวัสดุ
     วัสดุการเกษตร 10,000            10,000           10,000           10,000           0 10,000           

รวมค่าวัสดุ 10,000           10,000          10,000          10,000          0 10,000          
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 30,000           30,000          30,000          30,000          0 30,000          

รวมงบด าเนินการ 30,000           30,000          30,000          30,000          0 30,000          
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง
 %

ปี 2562

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

   เงินอุดหนุน
     อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้ 7,000              - - - -
โครงการจดังานล้ินจี่ของดีเมืองพะเยา

รวมเงินอุดหนุน 7,000             - - - -
รวมงบเงินอุดหนุน 7,000             - - - -

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 217,720         30,000          30,000          30,000          0 30,000          
งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
   ค่าใช้สอย
     รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม้เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวดอื่นๆ
       - โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

40,000            40,000           40,000           40,000           0 40,000           

       - โครงการรณรงค์กอ่สร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ าล าธาร 30,000            30,000           30,000           30,000           0 30,000           
       - ค่าใช้จา่ยโครงการป้องกนัควบคุมไฟป่าและหมอกควัน 10,000            10,000           10,000           10,000           0 10,000           

รวมค่าใช้สอย 80,000           80,000          80,000          80,000          0 80,000          
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 80,000           80,000          80,000          80,000          0 80,000          

รวมงบด าเนินการ 80,000           80,000          80,000          80,000          0 80,000          
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้ 80,000           80,000          80,000          80,000          0 80,000          
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง
 %

ปี 2562

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

รวมแผนงานการเกษตร 297,720         110,000        110,000        110,000        0 110,000        
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
   งบกลาง
    ค่าช าระหนีเ้งินต้น -                 -                 -                 -                 -                 
     ค่าช าระดอกเบีย้ -                 -                 -                 -                 -                 
     เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 120,000          150,000         170,000         170,000         0 170,000         
     เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ - 9,062,400       8,217,600       8,217,600       3.4 8,506,800       
     เบีย้ยังชีพคนพกิาร - 4,521,600       5,232,600       5,232,600       -9.01 4,800,000       
     เบีย้ยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 240,000          300,000         300,000         300,000         0 300,000         
     เงินส ารองจา่ย 319,140          416,450         384,410         384,410         -28.14 300,000         
     รายจา่ยตามข้อผูกพนั
       - เงินสมทบระบบหลักประกนัสุขภาพในระดับท้องถิ่น 120,000          120,000         150,000         150,000         0 150,000         
       - ทุนการศึกษา -                 45,000           45,000           45,000           
       - ค่าตอบแทนเงินรางวัลน าจบัแกเ่จา้พนักงาน 1,000              1,000             1,000             1,000             0 1,000             
         ตาม พ.ร.บ.
       - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองหล่ม 100,000          100,000         -                 -                 100 100,000         
       - ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 23,920            26,430           27,290           27,290           3.67 28,330           
       - เงินช่วยพเิศษ  -  - -                 -                 -                 
     เงินสมทบกองทุนบ าเน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 310,000          320,000         330,000         330,000         7.3 356,000         
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง
 %

ปี 2562

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

รวมงบกลาง 1,234,060      15,062,880   14,857,900   14,857,900   -0.99 14,712,130   
รวมงานงบกลาง 1,234,060      15,062,880   14,857,900   14,857,900   -0.99 14,712,130   

รวมแผนงานงบกลาง 1,234,060      15,062,880   14,857,900   14,857,900   -0.99 14,712,130   
รวมทกุแผนงาน 23,000,000    39,000,000   40,000,000   40,000,000   2.44 41,000,000   



ประมาณรายจา่ยรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน  แยกเป็น

แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) รวม 10,169,770 บาท

งานบรหิารทั่วไป (00111) รวม ๙,๔๘๑,๗๗๐ บาท

งบบุคลากร (52000000) รวม ๖,๖๒๔,๖๐๐ บาท

  หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว รวม ๖,๖๒๔,๖๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (52100000) รวม ๒,๖๒๔,๖๔๐ บาท
๑.  เงินเดือนนายก/รองนายก (5๒๑๐๑๐๐) จ านวน ๖๙๕,๕๒๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็เงินเดือนของผู้บริหารทอ้งถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
ตามอัตราที่ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนด  โดยค านวณ ต้ังจ่ายไว้  ๑๒ เดือน   ดังนี้
(๑)  นายกเทศมนตรี  เดือนละ  ๒๗,๖๐๐.- บาท  จ านวน  ๑๒  เดือน เปน็เงิน ๓๓๑,๒๐๐ บาท
(๒)  รองนายกเทศมนตรี เดือนละ  ๑๕,๑๘๐.-  บาท  ๑๒ เดือน จ านวน ๒ คน เปน็เงิน 364320 บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
๒. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  (5๒๑๐๒๐๐) จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
ตามอัตราที่ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนด โดยค านวณต้ังจ่ายไว้   ๑๒ เดือน   ดังนี้
(๑)  นายกเทศมนตรี เดือนละ  ๔,๐๐๐.-บาท จ านวน ๑๒  เดือน เปน็เงิน ๔๘,๐๐๐ บาท
(2)  รองนายกเทศมนตรี เดือนละ  3,๐๐๐.-บาท จ านวน ๑๒  เดือน จ านวน 2 คน เปน็เงิน ๗๒,๐๐๐ บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
๓. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (5๒๑๐๓๐๐) จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าตอบแทนพเิศษของผู้บริหารได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
ตามอัตราที่ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนด  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้  ๑๒ เดือน   ดังนี้
(๑)  นายกเทศมนตรี เดือนละ  ๔,๐๐๐.-บาท จ านวน  ๑๒  เดือน เปน็เงิน ๔๘,๐๐๐ บาท
(๒)  รองนายกเทศมนตรี เดือนละ  ๓,๐๐๐.- บาท  ๑๒ เดือน จ านวน  ๒  คน เปน็เงิน ๗๒,๐๐๐ บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
๔. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี(5๒๑๐๔๐๐) จ านวน ๑๙๘,๗๒๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตามอัตราที่ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนดโดยค านวณต้ังจ่ายไว้   ๑๒ เดือน ดังนี้
(๑)  เลขานุการนายกเทศมนตรี  เดือนละ ๙,๖๖๐ บาท  จ านวน ๑๒ เดือน  เปน็เงิน ๑๑๕,๙๒๐ บาท
(๒)  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เดือนละ ๖,๙๐๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน      เปน็เงิน ๘๒,๘๐๐ บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

-68-
รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2
เทศบาลต าบลหนองหล่ม

อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา



๕. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  (5๒๑๐๖๐๐) จ านวน ๑,๔๙๐,๔๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล โดยค านวณต้ังจ่ายไว้  ๑๒ เดือน ดังนี้
(๑)  ประธานสภาเทศบาล   เดือนละ  ๑๕,๑๘๐.- บาท จ านวน ๑๒ เดือน  เปน็เงิน ๑๘๒,๑๖๐ บาท
(๒)  รองประธานสภาเทศบาล  เดือนละ ๑๒,๔๒๐.-บาท จ านวน ๑๒ เดือน เปน็เงิน ๑๔๙,๐๔๐ บาท
(๓)  สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ ๙,๖๖๐.-บาทจ านวน ๑๐ คนจ านวน ๑๒ เดือน เปน็เงิน ๑,๑๕๙,๒๐๐ บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (๕๒๒๐00๐๐)  รวม ๓,๙๙๙,๙๖๐ บาท
๑. เงินเดือนพนักงาน  (5๒๒๐๑๐๐)  จ านวน ๓,๒๑๒,๗๖๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็เงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปใีหแ้ก่พนักงานเทศบาล จ านวน 11 อัตรา
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล  หวัหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองคลัง  นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ
นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
ช านาญการ นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ เจ้าพนักงานพสัดุช านาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน   
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้  ๑๒ เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
2. เงินประจ าต าแหน่ง  (5๒๒๐๓๐๐) จ านวน ๑๓๒,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วย
เงินเดือนเงินประจ าต าแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเปน็รายเดือนเทา่กับอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับ
อยู่  อัตราเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท จ านวน  ๑  ต าแหน่ง และอัตราเดือนละ  ๓,๕๐๐ บาท จ านวน  2 ต าแหน่ง
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้  ๑๒ เดือน  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5๒๒๐7๐๐) จ านวน ๕๖๙,๔๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าจ้างพนักงานจ้างใหแ้ก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4 อัตรา
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้  ๑๒ เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
4. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (5๒๒๐8๐๐)  จ านวน 85,800 บาท
     เพือ่จ่ายเปน็เงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวใหแ้ก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  4 อัตรา
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้  ๑๒  เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบด าเนินการ (53000000) รวม ๒,๑๘๕,๑๗๐ บาท

     หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 1,510,170 บาท
ค่าตอบแทน (53100000) รวม 156,200 บาท
๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (5๓๑๐๑๐๐)                             

รวม ๘๐,๐๐๐ บาท
   ๑.๑ ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรอืการจ้าง, กรรมการตรวจการจ้าง จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
        เพือ่จ่ายเปน็ค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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   ๑.๒ เงินตอบแทนรางวัลการสอบและการตรวจการประเมินบุคลากรตามที่ระเบียบ
กฎหมายและหนังสือส่ังการก าหนด จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
      เพือ่จ่ายเปน็ค่าตอบแทนรางวัลการสอบและการตรวจการประเมินบคุลากรตามที่
ระเบยีบกฎหมายและหนังสือส่ังการก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5๓๑๐๓๐๐) รวม 20,000 บาท
     เพือ่จ่ายเปน็เงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้มีสิทธิเบกิได้  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๓. ค่าเช่าบ้าน   (5๓๑๐๔๐๐) รวม ๔๒,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหก้ับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบกิได้ตามระเบยีบฯ ) จ านวน 1 อัตรา  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
๔. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (5๓๑๐๕๐๐) รวม ๑๔,๒๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและผู้ที่มีสิทธิเบกิได้ตาม
ระเบยีบ ฯ ก าหนด จ านวน 1 อัตรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย  (53200000) รวม ๑,๐๘๓,๙๗๐ บาท
๑. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบรกิาร  (5๓๒๐๑๐๐)  รวม ๕๖๑,๙๗๐ บาท
   ๑.1  ค่าจ้างเหมาบรกิาร จ านวน ๔๙๑,๙๗๐ บาท
        เพือ่จ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาใหผู้้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซ่ึงมิใช่เปน็การประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และค่าจ้างเหมาก าจัด
ขยะอันตรายในชุมชน ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 353,970 บาท
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 138,000 บาท
   ๑.2  ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท
        เพือ่จ่ายเปน็ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ เคร่ือง เพือ่ใช้ในเทศบาลต าบลหนองหล่ม
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
   ๑.3  ค่าเบ้ียประกันภัย จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
        เพือ่จ่ายเปน็ค่าเบี้ยประกันภัย รถยนต์  รถจักรยานยนต์  และรถอื่น ๆ  ของส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
   ๑.4  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท
        เพือ่จ่ายเปน็ค่าซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าเอกสารเผยแพร่
ท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
๒. รายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ (5๓๒๐๒๐๐) รวม ๒๒,๐๐๐ บาท
   ๒.๑  ค่ารบัรอง จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท
       เพือ่จ่ายเปน็ค่ารับรอง ในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก  ค่าพมิพเ์อกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรองทั้ง
ค่าบริการ ฯลฯ ซ่ึงจ าเปน็ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบคุคล หรือคณะบคุคลที่มานิเทศงาน   
ตรวจงาน หรือเย่ียมชม หรือ ทศันศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ซ่ึงร่วมต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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   ๒.2 ค่าเลี้ยงรบัรองในการประชุมสภาท้องถ่ิน หรอืคณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการ
จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท

        เพือ่จ่ายเปน็ค่าเล้ียงรับรอง ในการการประชุมสภาทอ้งถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบยีบ หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ต่างๆ เคร่ืองใช้ในการเล้ียงรับรอง
และค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ใหร้วมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซ่ึงเข้าร่วมประชุม ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
๓. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (5๓๒๐๓๐๐)

รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท
   ๓.๑  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  จัดนิทรรศการ  การประกวด  การฝึกอบรม และสัมมนา
การแข่งขัน ต่าง ๆ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
       เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  จัดนิทรรศการ  การประกวด  การฝึกอบรม และ
สัมมนาต่าง ๆ  การแข่งขัน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
   3.2  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
   เพือ่จ่ายเปน็ค่ะรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมตามหนังสือส่ังการต่าง
ของสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารทอ้งถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป (ส านักปลัด,กองคลัง) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
   ๓.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
        เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   
เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าที่พกั ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ของผู้บริหารทอ้งถิ่น  พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป  และ สมาชิกสภาเทศบาล   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด  กองคลัง)
   ๓.4  ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
       เพือ่จ่ายเปน็ค่าซ้ือพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลาในพธีิต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
   ๓.5  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพ่ือการบรหิารที่มีประสิทธิภาพ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
        เพือ่จ่ายเปน็ค่าการออกบริการประชาชนเคล่ือนที่  จัดหาตู้รับเร่ืองราวร้องทกุข์  
ร้องเรียนประจ าหมู่บา้น  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  เช่น  แผ่นพบั  ใบปลิว  โปสเตอร์  และจัดท าปา้ยปดิ
ประกาศข้อมูลข่าวสารประจ าหมู่บา้น  และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 166  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
   ๓.6  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสรมิ การจัดท าแผนและการจัดประชุมประชาคม จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
        เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดท าแผนพฒันาต าบลและการจัดประชุม
ประชาคมแผนส่ีปแีละแผนชุมชน ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง   
ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 167  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
   3.7  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรูด้้านภาษาอังกฤษ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
        เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านภาษาอังกฤษและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 162
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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   3.8  ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ าเปน็ ในการจัดงานวันเทศบาล ประจ าป ี พ.ศ. 25๖2
หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 221   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
   3.9  ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถ่ินไทย จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการวันทอ้งถิ่นไทยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพฒันา
ส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 220  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

๔. ค่าบ ารงุรกัษาหรอืซ่อมแซมทรพัย์สิน (5๓๒๐๔๐๐) จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดเสียหาย ได้แก่ เคร่ืองคอมพวิเตอร์  
เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองปรับอากาศ หอกระจายข่าว ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ   (53300000)   รวม ๒๗๐,๐๐๐ บาท
๑. วัสดุส านักงาน  (5๓๓๐๑๐๐)  รวม ๖๕,๐๐๐ บาท
   ๑.๑ ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
       เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา
แฟม้  ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
   ๑.๒ ค่าน้ าด่ืม จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท
       เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
๒. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5๓๓๐๒๐๐) จ านวน 10,000 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ เช่น ไมโครโฟน  ขาต้ังไมโครโฟน สายอากาศหรือเสาอากาศ
ส าหรับวิทยุ   ฯลฯ   และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
๓. วัสดุงานบ้านงานครวั  (5๓๓๐๓๐๐) จ านวน ๔๕,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบา้นครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
๔. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (5๓๓๐๗๐๐) จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์
หวัเทยีน  เบาะรถยนต์  แบตเตอร่ี  ไฟเบรก  น็อตและสกรู ฯลฯ และรถยนต์  รถจักรยานยนต์
รถบรรทกุน้ าเอนกประสงค์   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
๕. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  (5๓๓๐๘๐๐) จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่าง ๆ เช่น น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  ถ่าน 
แก๊สหงุต้ม  ฯลฯ    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
๖. วัสดุคอมพิวเตอร ์ (5๓๓๑๔๐๐) จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นบนัทกึข้อมูล  หวัพมิพห์มึกพมิพ์
แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าสาธารณูปโภค  (53400000) รวม ๖๗๕,๐๐๐ บาท
  หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม ๖๗๕,๐๐๐ บาท
๑. ค่าไฟฟ้า  (5๓๔๐๑๐๐) จ านวน ๕๙๐,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่ากระแสไฟฟา้ส านักงานเทศบาล  ค่าไฟฟา้ระบบประปาและค่าไฟฟา้สาธารณะ 
อาคารสถานที่อื่นๆ ที่เทศบาลรับผิดชอบและกระแสไฟฟา้สาธารณะที่ ก.ฟ.ภ.เรียกเก็บ   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
๒. ค่าโทรศัพท์ (5๓๔๐๓๐๐) จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าโทรศัพทข์องส านักงานเทศบาลรวมทั้งค่าโทรศัพทท์างไกลติดต่อราชการต่าง ๆ            
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
๓. ค่าบรกิารไปรษณีย์ (5๓๔๐๔๐๐) จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
ในระบบ GFMIS    และอื่นๆ   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

๔. ค่าบรกิารทางด้านโทรคมนาคม (5๓๔๐๕๐๐) จ านวน ๔๕,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าโทรสาร  ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทยีม ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  และค่าส่ือสารอื่น ๆ  เช่น เคเบิ้ลทวีี  ค่าเช่าช่องสัญญาณ  ค่าเช่าคู่สายวงจร
ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย,ค่าบริการอินเตอร์เน็ต, ค่าเช่าบริการศูนย์ส่งสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ต
และการส่ือสารอื่น ๆ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (54000000) รวม ๖๓๖,๐๐๐ บาท
  หมวดค่าครภัุณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง รวม ๖๓๖,๐๐๐ บาท

ค่าครภัุณฑ์   (54100000) รวม ๖๓๖,๐๐๐ บาท
1. ครภัุณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ (5๔๑๐๗๐๐) รวม ๕๑๕,๐๐๐ บาท
   1.1 หอกระจายข่าวส่งสัญญานผ่านเครอืข่ายระบบไอพี จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
       เพือ่จ่ายเปน็ค่าติดต้ังระบบหอกระจายข่าวส่งสัญญานผ่านเครือข่ายระบบไอพี
จ านวน 1 ระบบ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในทอ้งตลาด                     
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
    ๑.      ชุดควบคุมและส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายไอพแีบง่กลุ่มกระจายเสียงไม่น้อยกว่า 15 โซน 1 เคร่ือง
    2.      ไมโครโฟนสายพร้อมขาต้ังโต๊ะ 1 ชุด
    3.      ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายไอพ ี9 ชุด
    4.      ล าโพงฮอร์นปากกลม/เหล่ียม ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ก าลังขยายไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ 19 ชุด
    5.   สายน าสัญญานเสียงชนิด 2 แกน ตัวน าทองแดงแท ้ขนาดไม่น้อยกวา 0.9 มม. มีลวดสลิงในตัว 3,500 เมตร
    6.   อุปกรณ์เบด็เตล็ด ประกอบร่วมในการติดต้ังอื่นๆ เช่น เทปพนัสายไฟ อุปกรณ์ส าหรับยึดสาย ล าโพง และ อื่นๆ 1 ชุด
    7.   เคร่ืองเล่น DVD และ MP 3  1 เคร่ือง
    8.   ค่าแรงพร้อมติดต้ัง
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 257 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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   1.2 ตู้ล าโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท
       เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้ล าโพงขยายเสียงเคล่ือนที่ จ านวน 1 ชุด
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประจ าป ี2561 จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในทอ้งตลาด                     
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
เปน็ตู้ล าโพงเอนกประสงค์พร้อมแอมปใ์นตัว แบบลากจูง 15 นิ้ว พร้อมไมล์ลอยคู่ มี USB มีบลูทธู ในตัว
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 257 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
  ๒. ครภัุณฑ์คอมพิวเตอร ์(5๔๑๑๖๐๐) รวม ๒๑,๐๐๐ บาท
    ๒.๑  เครือ่งคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค ส าหรบังานประมวลผล จ านวน ๒๑,๐๐๐ บาท
        เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน ๑ เคร่ือง ครุภัณฑ์ดังกล่าวเปน็ครุภัณฑ์  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ี2561 มีคุณลักษณะพืน้ฐาน
ดังนี้ 
      - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
      1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟกิ (Graphics Processing 
Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
      2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญานนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้  
ความสามารถในการประมวลผลสูง
      - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
      - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย 
      - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
12 นิ้ว 
      - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย 
      - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
      - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
      - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
      - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 258 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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2. ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภัุณฑ์  (5๔๑๑๘๐๐) จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดเสียหาย ได้แก่ รถบรรทกุน้ า
เอนกประสงค์ รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ฯลฯ และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน (56000000) รวม ๑๖,๐๐๐ บาท
  หมวดเงินอุดหนุน รวม ๑๖,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน (56100000) รวม ๑๖,๐๐๐ บาท
1.เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม ๑๖,๐๐๐ บาท
  1.1 อุดหนุนองค์การบรหิารส่วนต าบลคือเวียง จ านวน ๑๖,๐๐๐ บาท
      เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นปงีบประมาณ 2562
ปราฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 238 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบรายจ่ายอ่ืน (55000000) รวม 20,000 บาท
  หมวดรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท

รายจ่ายอ่ืน (55100000)  รวม 20,000 บาท
1  ค่าจ้างที่ปรกึษา รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
  ๑.1 ค่าจ้างที่ปรกึษา จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
      เพือ่จ่ายเปน็ค่าจ้างในการส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการในเขตพืน้ที่ต าบลหนองหล่ม
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานบรหิารงานคลัง (00113) รวม ๖๘๘,๐๐๐ บาท
งบด าเนินการ (53000000) รวม ๖๓๘,๐๐๐ บาท
   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม ๖๓๘,๐๐๐ บาท

ค่าตอบแทน (53100000) รวม 70,000 บาท
1. ค่าเช่าบ้าน   (5๓๑๐๔๐๐) รวม ๓๖,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหก้ับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบกิได้ตามระเบยีบฯ ) จ านวน 1 อัตรา
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (5๓๑๐๕๐๐) รวม ๓๔,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและผู้ที่มีสิทธิเบกิได้ตาม
ระเบยีบ ฯ ก าหนด จ านวน 2 อัตรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย  (53200000) รวม 403,000 บาท
๑. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบรกิาร  (5๓๒๐๑๐๐)  รวม ๓๔๓,๐๐๐ บาท
    ๑.1  ค่าจ้างเหมาบรกิาร จ านวน ๓๔๓,๐๐๐ บาท
        เพือ่จ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาใหผู้้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซ่ึงมิใช่เปน็การประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และค่าจ้างเหมาก าจัด
ขยะอันตรายในชุมชน ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐)   

รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
    1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดและปรบัปรงุระบบพัฒนารายได้และผนที่ภาษี จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
        เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้ จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 158 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
    1.2 ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
        เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องในการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 158 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าบ ารงุรกัษาหรอืซ่อมแซมทรพัย์สิน (๓๒๐๔๐๐) จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดเสียหาย ได้แก่ เคร่ืองคอมพวิเตอร์
ฯลฯ และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ   (53300000) รวม 165,000 บาท
๑. วัสดุส านักงาน  (5๓๓๐๑๐๐) จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ส านักงาน ต่าง ๆ เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา แฟม้ ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
๒. วัสดุคอมพิวเตอร ์ (5๓๓๑๔๐๐) จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ต่างๆ  เช่น  แผ่นบนัทกึข้อมูล  หวัพมิพ ์ หมึกพมิพ์
แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (5๓๓๐๗๐๐) จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ หวัเทยีน
เบาะรถยนต์  แบตเตอร่ี  ไฟเบรก น็อตและสกรู ฯลฯ และรถยนต์  รถจักรยานยนต์
รถบรรทกุน้ าเอนกประสงค์  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
4. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  (5๓๓๐๘๐๐) จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเปน็ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่าง ๆ เช่น น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  ถ่าน
แก๊สหงุต้ม  ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
5.วัสดุอ่ืน ๆ (5331700) จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือถังขยะ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม ๕๐,๐๐๐ บาท
  หมวดค่าครภัุณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง รวม ๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าครภัุณฑ์   (54100000) รวม ๕๐,๐๐๐ บาท
3. ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภัุณฑ์  (5๔๑๑๘๐๐) จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดเสียหาย ได้แก่ รถยนต์ส่วนกลาง 
รถจักรยานยนต์  ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) รวม ๑,๑๓๑,๗๒๐ บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) รวม ๗๘๖,๗๒๐ บาท
งบบุคลากร (52000000) รวม ๓๒๗,๗๒๐ บาท
  หมวดเงินเดือนค่าจา้งประจ าและค่าจา้งช่ัวคราว รวม ๓๒๗,๗๒๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (๕๒๒๐00๐๐)  รวม ๓๒๗,๗๒๐ บาท

๑.  เงินเดือนพนักงาน  (5๒๒๐๑๐๐)  จ านวน 207,720 บาท
    เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีให้แกพ่นักงานเทศบาลของงานป้องกนัภัยฝ่าย 
พลเรือนและระงับอคัคีภัย จ านวน  ๑  อตัรา   ต าแหน่งเจา้พนักงานป้องกนัช านาญงาน  ก าหนดโดยค านวณ
ต้ังจา่ยไว้ ๑๒ เดือน ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
๒.  ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (๒๒๐๖๐๐) จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งทั่วไป  จ านวน  ๑  อตัรา  โดยค านวณต้ังจา่ยไว้  ๑๒ เดือน
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
3. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจา้ง  (๒๒๐๗๐๐)  จ านวน 12,000 บาท
  เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แกพ่นักงานจา้งทั่วไป จ านวน  ๑ อตัรา
โดยค านวณต้ังจา่ยไว้  ๑๒  เดือน ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

งบด าเนินการ (53000000) รวม 399,000 บาท
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 399,000 บาท

ค่าใช้สอย  (53200000) รวม ๓๖๔,๐๐๐ บาท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ (5320100) รวม ๓๕๔,๐๐๐ บาท
  ๑.1  ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 354,000 บาท
     เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาให้ผู้รับจา้งท าการอย่างใดอย่างหนึง่ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ 
ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงกอ่สร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจา้งฯลฯ
และอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง  ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (5๓๒๐๓๐๐)

รวม 10,000 บาท
  2.1  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหนังสือส่ังการต่างๆ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า  พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งทั่วไป  ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ   (53300000) รวม 35,000 บาท
๑. วัสดุส านักงาน  (5๓๓๐๑๐๐)  จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา 
แฟ้ม  ฯลฯ  ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
๒. วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ(5๓๓๐๒๐๐) จ านวน 10,000 บาท
  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน  ขาต้ังไมโครโฟน สายอากาศหรือเสาอากาศ
ส าหรับวิทยุ   ฯลฯ   และอืน่ ๆ  ที่เกีย่วข้อง   ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
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๓. วัสดุก่อสร้าง   (5๓๓๐๖๐๐) จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออปุกรณ์วัสดุกอ่สร้างต่าง ๆ   เช่น   สี แปรงทาสี  กระเบื้อง ปูนซีเมนต์ 
ทราย สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ  เสียม สว่าน  เล่ือย ท่อน้ า  และอปุกรณ์ประปา  ไม้ต่าง ๆ   ท่อต่าง ๆ
และอืน่ๆที่เกีย่วข้อง  ฯลฯ    ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
4. วัสดุเครื่องแต่งกาย (5๓๓๑๒๐๐) จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายส าหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เส้ือ
สะท้อนแสง  กางเกง  รองเท้า  หมวก เข็มขัด  ผ้าผูกข้อ  และวัสดุเคร่ืองแต่งกาย อืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง 
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
5. วัสดุคอมพิวเตอร์  (5๓๓๑๔๐๐) จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
       เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หมึกพิมพ์
แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

งบลงทุน (54000000) รวม 60,000 บาท
  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 60,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์   (54100000) รวม 60,000 บาท
๑. ครุภัณฑ์อ่ืนๆ (5๔๑๑7๐๐) รวม 60,000 บาท
   1.1 ค่าครุภัณฑ์จราจรป้ายไฟสัญญานวับวาบสามเหลืย่ม จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท
      เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือสัญญาณไฟป้ายไฟสัญญานวับวาบสามเหล่ืยมพร้อมอปุกรณ์ จ านวน 5 ชุด ๆ ละ
12,000.-บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี ๒๕61  แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ในการท างานและเพื่อรองรับการด าเนินการต่างๆ ของเทศบาล ซ่ึงจดัหาได้ ตามราคาท้องตลาดจะ
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ความเหมาะสม และการประหยัดงบประมาณ โดยมีรายมีรายละเอยีด
ดังนี้
         ชุดป้ายไฟสัญญานวับวาบสามเหล่ียม

- ระบบ ใช้ได้ทั้งไฟบ้าน 220V และ ไฟแบตเตอร่ี 12V
- ขนาด (สูงxกว้าง) 156x100 Cm.
- ไฟหมุนขนาด 5 นิว้ 10 วัตต์
- ไฟนีออนขนาด 36 วัตต์ ด้านละ 1 หลอด
- โครงเหล็กพ่นด้วยสีอคิริค ขาวตัดแดง
- แผ่นป้ายหยุดตรวจขนาด 45x45 ซม. ติดสัญลักษณ์หยุดตรวจด้วยสต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง 
- แผ่นเหล็กใส่ชื่อหน่วยงานขนาด 73x20 ซม.
- สายไฟยาว 10 เมตร
- ล้อขนาด 8 นิว้ 4 ล้อ

ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 264
ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รวม ๓๔๕,๐๐๐ บาท
  งบด าเนินการ (53000000) รวม 295,000 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 295,000 บาท
ค่าใช้สอย  (53200000)    รวม 270,000 บาท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐)

รวม ๒๗๐,๐๐๐ บาท
  1.1  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการกจิกรรมของอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 169
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
  1.๒  ค่าใช้จา่ยโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัย และสาธารณภัย 

จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
    เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น 
เช่น เทศกาล ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น โดยจา่ยเป็นค่าตอบแทน อปพร.   และอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง และ
ค่าใช้จา่ยอืน่ที่จ าเป็น ฯลฯ ส าหรับชุดปฏิบัติการประจ าจดุตรวจ ด่านตรวจร่วมและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 
หน้าที่ 169 ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
   1.3  ค่าใช้จา่ยเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเป็นค่าบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ  ที่อาจเกดิขึ้น  ซ่ึงมิอาจคาดหมายได้ล่วงหน้า
โดย   จา่ยเป็นค่าวัสดุ  อปุกรณ์กอ่สร้างต่าง ๆ ส่ิงของเคร่ืองใช้อปุโภค  บริโภค  ในการช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ  หรือภัย อืน่ ๆ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 167   ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
   1.4  ค่าใช้จา่ยโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการฝึกซ้อมแผนป้องกนัอบุัติภัยต่าง ๆ  ที่เกดิขึ้น  เช่นอทุกภัย 
อคัคีภัย วาตภัย อบุัติภัยการจราจร  อบุัติภัยทางการท างาน  อบุัติภัยในสาธารณสถาน และสาธารณภัยอืน่ ๆ  
ที่เกีย่วข้อง และการให้ความรู้แกน่ักเรียนและประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 170 ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ   (53300000)  รวม 25,000 บาท
๑. วัสดุเครื่องดับเพลิง (5๓๓๑๖๐๐ ) จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท
    เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง  เช่น  สายส่งน้ าดับเพลิง   ข้อต่อข้อแยกต่าง ๆ  หัวฉีด อปุกรณ์
ดับเพลิงต่าง ๆ  สายสูบน้ าดับเพลิง สายส่งดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิงเคมี ข้อต่อส่งน้ าดับเพลิง ข้อต่อดูดน้ า หัวฉีด
หรืออืน่ๆ ที่เป็นวัสดุเคร่ืองดับเพลิง การเติมน้ ายาเคมี ฯลฯ  
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 
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งบลงทุน (54000000) รวม ๕๐,๐๐๐ บาท
  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม ๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์ (54100000) รวม ๕๐,๐๐๐ บาท
1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (๔๑๑๘๐๐) จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
         เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ได้แกร่ถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ รถยนต์
ส่วนกลาง ฯลฯ และอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง  ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
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แผนงานการศึกษา (00210) รวม ๘,๐๕๙,๓๔๐ บาท
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) รวม ๘,๐๕๙,๓๔๐ บาท
งบบุคลากร (52000000) รวม ๔,๐๒๐,๓๖๐ บาท
  หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว รวม ๔,๐๒๐,๓๖๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (๕๒๒๐00๐๐)  รวม ๔,๐๒๐,๓๖๐ บาท
๑.  เงินเดือนพนักงาน  (5๒๒๐๑๐๐)  จ านวน 376,080 บาท
  เพือ่จ่ายเปน็เงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปใีหแ้ก่พนักงานเทศบาลของงานการศึกษา
จ านวน  ๑  อัตรา   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ ๑๒ เดือน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
๒.  เงินเดือนพนักงาน  (5๒๒๐๑๐๐)  จ านวน ๑,๙๗๘,๔๔๐ บาท
  เพือ่จ่ายเปน็เงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปใีหแ้ก่ พนักงานครู ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน ๗ อัตรา โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ ๑๒ เดือน  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. เงินวิทยฐานะ  (5๒๒๐4๐๐) จ านวน ๒๕๒,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าเงินวิทยฐานะครูช านาญการส าหรับพนักงานครูเทศบาลศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
หนองหล่ม จ านวน 6 อัตรา ๆ ละ 3,5๐๐ บาท โดยค านวณต้ังจ่ายไว้  ๑๒ เดือน รายละเอียดตามหนังสือ 
ที่ มท. 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5๒๒๐7๐๐)  จ านวน ๓๒๓,๑๖๐ บาท
  เพือ่จ่ายเปน็ค่าจ้างพนักงานจ้างใหแ้ก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของงาน
การศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา และต าแหน่งผู้ดูแลเด็กเล็ก 1 อัตรา โดยค านวณต้ัง
จ่ายไว้  ๑๒ เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
5. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (5๒๒๐8๐๐) จ านวน 12,000 บาท
  เพือ่จ่ายเปน็เงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวใหแ้ก่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  ๑ อัตรา
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้  ๑๒  เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
6. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5๒๒๐7๐๐)  จ านวน ๖๗๖,๘๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเปน็ค่าจ้างพนักงานจ้างใหแ้ก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

จ านวน ๖  อัตรา  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้  ๑๒ เดือน  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
7. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (5๒๒๐8๐๐)  จ านวน 144,000 บาท
      เพือ่จ่ายเปน็เงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวใหแ้ก่ผู้ดูแลเด็ก จ านวน  6 อัตรา  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้  
๑๒  เดือน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
8. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5๒๒๐7๐๐)  จ านวน 257,880 บาท
  เพือ่จ่ายเปน็ค่าตอบแทนของผู้ดูแลเด็กและเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวของผู้ดูแลเด็ก                          
(สมทบในส่วนที่เกินจากเงินอุดหนุน)  รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๙๓.๓/ว ๑๒๒๓ ลงวันที่ ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๔   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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งบด าเนินการ (53000000) รวม 2,730,980 บาท
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 2,730,980 บาท

ค่าตอบแทน (53100000) รวม 61,600 บาท

1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (5๓๑๐๕๐๐) จ านวน ๖๑,๖๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของนักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และครู คศ .1 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และผู้ที่มีสิทธิเบกิได้ตามระเบยีบ ฯ ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 5,800บาท
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 55,800 บาท

ค่าใช้สอย (53200000) รวม 1,655,130 บาท
๑. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบรกิาร  (5๓๒๐๑๐๐)  รวม 90,000 บาท
  ๑.1  ค่าจ้างเหมาบรกิาร จ านวน 90,000 บาท
       เพือ่จ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาใหผู้้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซ่ึงมิใช่เปน็การประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (5320300)

รวม 1,565,130 บาท
  2.1  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเปน็ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมตามหนังสือส่ังการต่างๆ  
ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
   2.2  โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองหล่ม จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
      เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  ปรับปรุงภูมิทศัน์ และอื่น ๆ
ที่เปน็กิจการที่เกี่ยวข้องและเปน็ประโยชน์ต่อศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน ๔  ศูนย์  
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1  หน้าที่ 175 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
   2.3  ค่าใช้จ่ายส่งเสรมิกิจกรรม เด็ก และเยาวชน จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท
      เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน  เปน็การส่งเสริมเด็ก           
และเยาวชน ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 209 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
  2.4  ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรยีนนักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรยีนและสอนพิเศษ
ช่วงปิดภาคเรยีนและเสาร ์ - อาทิตย์ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างานในช่วงปดิภาคเรียนและสอน
พเิศษช่วงปดิภาคเรียนและเสาร์ – อาทติย์ ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง 
ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 174  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
  2.5  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครผูู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๒๖,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในการฝึกอบรมใหค้วามรู้การปฏิบติังาน   
ของบคุลากรทางการศึกษา อัตราคนละ 2,๐๐๐  บาท / ป ีจ านวน  ๑๓  คน 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 171
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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  2.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ) 
จ านวน ๓๐๓,๘๐๐ บาท

    เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 62 คน ๆ ละ 20  บาท  จ านวน  ๒45 วัน
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 172  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น)

จ านวน ๑๐๗,๘๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 22 คน ๆ ละ 20  บาท  จ านวน ๒45 วัน      
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 172  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.8  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม)

จ านวน ๒๑๐,๗๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  43 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน ๒45 วัน
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 172  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล)

จ านวน ๒๖๔,๖๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  54 คน ๆ ละ 20 บาท  จ านวน ๒45  วัน      
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 172  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.10  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษาค่าจัดการเรยีนการสอน
(รายหัว)  ส าหรบัศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ  จ านวน ๑๐๕,๔๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหวั) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นใหม่เหนือ จ านวน 62 คน
คน ละ 1,700 บาท ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 171  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษาค่าจัดการเรยีนการสอน
(รายหัว)ส าหรบัศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น จ านวน ๓๗,๔๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหวั) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นปางงุ้น จ านวน 22  คน
คน ละ 1,700 บาท ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 171 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.12  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษาค่าจัดการเรยีนการสอน
(รายหัว)ส าหรบัศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม จ านวน ๗๓,๑๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหวั) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม จ านวน 43 คน
คน ละ 1,700 บาท ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 171 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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  2.13  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษาค่าจัดการเรยีนการสอน
(รายหัว)ส าหรบัศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล  จ านวน ๙๑,๘๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหวั) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดไชยมงคล จ านวน 54 คน
คน  ละ 1,700 บาท ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 171 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.14  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา ส าหรบัศูนย์พัฒาเด็กเล็กค่าหนังสือเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ จ านวน 12,400 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าหนังสือเรียนส าหรับ ศพด. บา้นใหม่เหนือ จ านวน 62 คนๆละ 200 บาทต่อปี
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 171 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.15  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา ส าหรบัศูนย์พัฒาเด็กเล็กค่าหนังสือเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น จ านวน 4,400 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าหนังสือเรียนส าหรับ ศพด. บา้นปางงุ้นจ านวน 22 คนๆละ 200 บาทต่อปี
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 171 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.16  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา ส าหรบัศูนย์พัฒาเด็กเล็กค่าหนังสือเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม จ านวน 8,600 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าหนังสือเรียนส าหรับ ศพด. ต้นแบบหนองหล่ม จ านวน 43 คนๆละ 200 บาทต่อปี
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 171 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.17   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา ส าหรบัศูนย์พัฒาเด็กเล็กค่าหนังสือเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล จ านวน 10,800 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าหนังสือเรียนส าหรับ ศพด. วัดไชยมงคล จ านวน 54 คนๆละ 200 บาทต่อปี
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 171 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.18   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา ส าหรบัศูนย์พัฒาเด็กเล็กค่าอุปกรณ์การเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ จ านวน 12,400 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ ศพด. บา้นใหม่เหนือ จ านวน 62 คนๆละ 200 บาทต่อปี
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 171 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.19   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา ส าหรบัศูนย์พัฒาเด็กเล็กค่าอุปกรณ์การเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น จ านวน 4,400 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ ศพด. บา้นปางงุ้นจ านวน 22 คนๆละ 200 บาทต่อปี
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 171 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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  2.20 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา ส าหรบัศูนย์พัฒาเด็กเล็กค่าอุปกรณ์การเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม จ านวน 8,600 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ ศพด. ต้นแบบหนองหล่ม จ านวน 43 คนๆละ 200 บาทต่อปี
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 171 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.21  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา ส าหรบัศูนย์พัฒาเด็กเล็กค่าอุปกรณ์การเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล จ านวน 10,800 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าหนังสือเรียนส าหรับ ศพด. วัดไชยมงคล จ านวน 54 คนๆละ 200 บาทต่อปี
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 171 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.22  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา ส าหรบัศูนย์พัฒาเด็กเล็กค่าเครือ่งแบบนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ จ านวน 18,600 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนส าหรับ ศพด . บา้นใหม่เหนือ จ านวน 62 คนๆละ 300 บาทต่อปี
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 171 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.23 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา ส าหรบัศูนย์พัฒาเด็กเล็กค่าเครือ่งแบบนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น จ านวน 6,600 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนส าหรับ ศพด . บา้นปางงุ้นจ านวน 22 คนๆละ 300 บาทต่อปี
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 171 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.24  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา ส าหรบัศูนย์พัฒาเด็กเล็กค่าเครือ่งแบบนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม จ านวน 12,900 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนส าหรับ ศพด . ต้นแบบหนองหล่ม จ านวน 43 คนๆละ 300 บาทต่อปี
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 171 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.25  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา ส าหรบัศูนย์พัฒาเด็กเล็กค่าเครือ่งแบบนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล จ านวน 16,200 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนส าหรับ ศพด . วัดไชยมงคล จ านวน 54 คนๆละ 300 บาทต่อปี
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 171 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.26 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา ส าหรบัศูนย์พัฒาเด็กเล็กค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ จ านวน 26,660 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียนส าหรับ ศพด. บา้นใหม่เหนือ จ านวน 62 คนๆละ 430 บาทต่อปี
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 171 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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  2.27  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา ส าหรบัศูนย์พัฒาเด็กเล็กค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น จ านวน 9,460 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียนส าหรับ ศพด. บา้นปางงุ้นจ านวน 22 คนๆละ 430 บาทต่อปี
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 171 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.28  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา ส าหรบัศูนย์พัฒาเด็กเล็กค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม จ านวน 18,490 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียนส าหรับ ศพด. ต้นแบบหนองหล่ม จ านวน 43 คนๆละ 430 บาทต่อปี
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 171 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.29  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา ส าหรบัศูนย์พัฒาเด็กเล็กค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล จ านวน 23,220 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียนส าหรับ ศพด. วัดไชยมงคล จ านวน 54 คนๆละ 430 บาทต่อปี
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 171 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ   (53300000) รวม 1,014,250 บาท
๑. วัสดุส านักงาน  (๓๓๐๑๐๐)  จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา 
แฟม้  ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าอาหารเสรมิ (นม) (๓๓๐๔๐๐) รวม 1,004,250 บาท
  2.๑ ค่าอาหารเสรมิ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ จ านวน 120,900 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน  62 คน   เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน
จ านวน ๒6๐ วัน ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 173 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.๒ ค่าอาหารเสรมิ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น จ านวน 42,900 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน 22 คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน
จ านวน ๒6๐ วัน ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 173 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.๓ ค่าอาหารเสรมิ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม จ านวน 83,850 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 43 คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน
จ านวน ๒6๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 173
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.๔ ค่าอาหารเสรมิ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล จ านวน 105,300 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน 54 คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน
จ านวน ๒6๐ วัน ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 173 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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  2.๕ ค่าอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนบ้านใหม่  (สังกัด สพฐ.) จ านวน 224,250 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 115 คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน 
จ านวน ๒๖๐ วัน ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 174 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.๖ ค่าอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนบ้านแม่พรกิ (สังกัด สพฐ.) จ านวน 91,650 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 47  คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน
จ านวน ๒๖๐ วัน ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 174 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.๗ ค่าอาหารเสรมิ (นม)โรงเรยีนบ้านหนองหล่ม (สังกัด สพฐ.) จ านวน ๑๙๓,๐๕๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 99 คน  เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน
จ านวน ๒๖๐ วัน ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 174 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  2.๘  ค่าอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนบ้านปางงุ้น (สังกัดสพฐ.) จ านวน ๑๔๒,๓๕๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน 73 คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน
จ านวน ๒๖๐ วัน ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 174 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. วัสดุคอมพิวเตอร ์ (5๓๓๑๔๐๐) จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นบนัทกึข้อมูล  หวัพมิพห์มึกพมิพ์
แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน (56000000) รวม ๑,๓๐๘,๐๐๐ บาท
  หมวดเงินอุดหนุน รวม ๑,๓๐๘,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน (56100000) รวม ๑,๓๐๘,๐๐๐ บาท
1. อุดหนุนส่วนราชการ (610200) รวม ๑,๓๐๘,๐๐๐ บาท
  1.๑ อุดหนุนโรงเรยีนบ้านหนองหล่ม จ านวน ๓๘๔,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๒๐๐ วัน  คน ละ 20 บาท จ านวน  96 คน    
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 172 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  1.๒  อุดหนุนโรงเรยีนบ้านแม่พรกิ จ านวน ๑๘๘,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๒๐๐ วัน  คนละ 20 บาท จ านวน  47 คน 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 172 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  1.๓  อุดหนุนโรงเรยีนบ้านใหม่ จ านวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๒๐๐ วัน คนละ 20 บาท จ านวน  115 คน
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 173 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  1.๔  อุดหนุนโรงเรยีนบ้านปางงุ้น จ านวน ๒๗๖,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวัน   จ านวน ๒๐๐ วัน คนละ 20 บาท จ านวน  69 คน   
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 173 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานสาธารณสุข (00220) รวม ๗๘๔,๐๔๐ บาท

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221) รวม ๓๘๖,๐๔๐ บาท
งบบุคลากร (52000000) รวม ๒๗๕,๐๔๐ บาท
  หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว รวม ๒๗๕,๐๔๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (๕๒๒๐00๐๐) รวม ๒๗๕,๐๔๐ บาท
๑.  เงินเดือนพนักงาน  (5๒๒๐๑๐๐)  จ านวน 275,040 บาท
  เพือ่จ่ายเปน็เงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปใีหแ้ก่พนักงานเทศบาลของงานสาธารณสุข 
จ านวน  ๑  อัตรา ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   ก าหนดโดยค านวณต้ังจ่ายไว้ ๑๒ เดือน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบด าเนินการ (53000000) รวม 111,000 บาท
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 111,000 บาท

ค่าตอบแทน (53100000) รวม 36,000 บาท
๑. ค่าเช่าบ้าน  (5๓๑๐๔๐๐) จ านวน ๓๖,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหก้ับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบกิได้ตามระเบยีบฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย (53200000)  รวม 60,000 บาท
1. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบรกิาร  (5320100) รวม 50,000 บาท
  ๑.๑  ค่าจ้างเหมาบรกิาร จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาเก็บขยะและก าจัดขยะอันตรายในชุมชน ฯลฯ และอื่นที่เกี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (5320300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

รวม ๑๐,๐๐๐ บาท
  2.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมตามหนังสือส่ังการต่างๆ
ของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ (53300000)  รวม 15,000 บาท
๑. วัสดุส านักงาน  (5๓๓๐๑๐๐)  จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา 
แฟม้  ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
2. วัสดุคอมพิวเตอร ์ (5๓๓๑๔๐๐) จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นบนัทกึข้อมูล  หวัพมิพห์มึกพมิพ์
แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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๓. วัสดุวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ (5๓๓๐๙๐๐) จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น  ถุงมือ น้ ายาต่าง ๆ  เวชภัณฑ์
เคมีภัณฑ์  ถังเก็บเชื้อเพลิง  น้ ายาเคมีดับเพลิง  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งานบรกิารสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน (00223) รวม ๓๙๘,๐๐๐ บาท
งบด าเนินการ (๕๓๐00๐๐๐) รวม ๒๑๘,๐๐๐ บาท
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม ๒๑๘,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย (53200000)  รวม ๒๐๓,๐๐๐ บาท
1. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบรกิาร  (5320100) รวม 3,000 บาท
  1.1 โครงการส ารวจข้อมูล จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้า              ๓,๐๐๐ บาท
      เพือ่จ่ายเปน็ค่าส ารวจและขึ้นทะเบยีนจ านวนสุนัขและแมวในเขตต าบลหนองหล่ม จ านวน 500 ตัว  
โดยท าการส ารวจปลีะ 2 คร้ัง คร้ังแรกภายในเดือนมีนาคม คร้ังที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม  
โดยเบกิตามจ านวนสุนัขและแมวตัวละ 3 บาทต่อคร้ังของการส ารวจและขึ้นทะเบยีน 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 178
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (5320300) 

รวม 200,000 บาท
  2.๑  ค่าใช้จา่ยโครงการป้องกันควบคุมโรค ระงับโรคติดต่อและโรคระบาดอ่ืน ๆ จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือน้ ายาเคมีส าหรับพน่ท าลายยุงลาย  จัดซ้ือทรายอะเบท
ค่าวัคซีนปอ้งกันพษิสุนัขบา้ การปอ้งกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ สารเคมีก าจัดโรคไข้หวัดนก  และโรค 
ระบาดอื่น ๆ  รวมถึงค่าจ้างเหมาเพือ่ก าจัดโรค ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 179 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
  2.2  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.) จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 179  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
  2.3 โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพผู้บรโิภคและเรยีกรอ้งสิทธิอันชอบธรรม จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและเรียกร้องสิทธิ
อันชอบธรรม ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1  หน้าที่ 176
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
  2.4 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะและบ าบัดน้ าเสียในชุมชน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการจัดการขยะและบ าบดัน้ าเสียในชุมชน  
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 181 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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  2.5 โครงการตรวจติดตามคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยาปลอดภัย และรา้นค้า
จ านวน ๕,๐๐๐ บาท

     เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย ตาม โครงการตรวจติดตามคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยา 
เคร่ืองมือทางการแพทย์ และวัตถุอันตรายในสถานที่จ าหน่ายตามที่ระบใุนพระราชบญัญัติแต่ละประเภท
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 176 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
  2.6  ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในโครงการปอ้งกันและแก้ไขโรคเอดส์ ปรากฏในพฒันาส่ีป ี
(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 180  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
  2.๗  ค่าใช้จ่ายโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบลหนองหล่ม จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบลหนองหล่ม
เช่น ค่าจ้างเหมาบคุคลภายนอกในการปฏิบติังาน ค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายส าหรับผู้ปฏิบติังาน ค่าฝึกอบรม
เพิม่พนูความรู้แก่ผู้ปฏิบติังาน ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพฒันา
ส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1  หน้าที่ 178  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ (53300000)  รวม 15,000 บาท
1. วัสดุวิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์ (5330900) รวม 15,000 บาท
   1.1.วัคซีนปอ้งกันพษิสุนัขบา้ จ านวน 15,000 บาท
    เพือ่จ่ายเปน็การด าเนินการฉีดวัคซีนปอ้งกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ ตัวละ 30 บาท ตามจ านวนประชากร
สุนัข/แมว จ านวน 500 ตัว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพษิสุนัขบา้ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน (56000000) รวม ๑๘๐,๐๐๐ บาท
  หมวดเงินอุดหนุน รวม ๑๘๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน (56100000) รวม ๑๘๐,๐๐๐ บาท
1.เงินอุดหนุนเอกชน (5610300) รวม ๑๘๐,๐๐๐ บาท
  1.1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
      เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดท าโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ  
รายละเอียดตามหนังสือที่ มท.ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  ปราฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 178 ต้ังจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป
  1.2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
      เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดท าโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ
รายละเอียดตามหนังสือที่ มท.ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  ปราฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 178 ต้ังจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป
  1.3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
      เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดท าโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ
รายละเอียดตามหนังสือที่ มท.ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  ปราฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 178 ต้ังจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป
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  1.4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
      เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดท าโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ
รายละเอียดตามหนังสือที่ มท.ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  ปราฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 178 ต้ังจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป
  1.5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
      เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดท าโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ
รายละเอียดตามหนังสือที่ มท.ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  ปราฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 178 ต้ังจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป
  1.6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
      เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดท าโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ
รายละเอียดตามหนังสือที่ มท.ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  ปราฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 178 ต้ังจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป
  1.7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
      เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดท าโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ
รายละเอียดตามหนังสือที่ มท.ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  ปราฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 178 ต้ังจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป
  1.8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
      เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดท าโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ
รายละเอียดตามหนังสือที่ มท.ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  ปราฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 178 ต้ังจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป
  1.9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
      เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดท าโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ
รายละเอียดตามหนังสือที่ มท.ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  ปราฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 178 ต้ังจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) รวม ๕๖๕,๕๒๐ บาท

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) รวม ๕๔๕,๕๒๐ บาท
งบบุคลากร (52000000) รวม ๔๘๕,๕๒๐ บาท
  หมวดเงินเดือนค่าจา้งประจ าและค่าจา้งช่ัวคราว รวม ๔๘๕,๕๒๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (๕๒๒๐00๐๐)  รวม ๔๘๕,๕๒๐ บาท
๑.  เงินเดือนพนักงาน  (5๒๒๐๑๐๐)  จ านวน 323,760 บาท
  เพือ่จ่ายเปน็เงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปใีหแ้กพ่นักงานเทศบาลของงานสังคมสงเคราะห ์
จ านวน ๑ อตัรา ต าแหน่งนักพฒันาชุมชนช านาญการ โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ ๑๒ เดือน
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
2. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (5๒๒๐7๐๐)  จ านวน ๑๓๗,๗๖๐ บาท
  เพือ่จ่ายเปน็ค่าจ้างพนักงานจ้างใหแ้กพ่นักงานจ้างตามภารกจิของงานสังคมสงเคราะห ์
จ านวน 1 อตัรา  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้  ๑๒ เดือน   ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
3. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจา้ง  (5๒๒๐8๐๐)  จ านวน ๒๔,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเปน็เงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวใหแ้กพ่นักงานจ้างตามภารกจิของงานสังคมสงเคราะห์
จ านวน  1 อตัรา   โดยค านวณต้ังจ่ายไว้  ๑๒  เดือน   ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

งบด าเนินการ (53000000) รวม ๖๐,๐๐๐ บาท
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม ๖๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย (53200000) รวม 50,000 บาท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (5320300) 

รวม 50,000 บาท
  ๑.1  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเปน็ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมตามหนังสือส่ังการต่างๆ  
ของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกจิ และพนักงานจ้างทั่วไป  ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
   1.2  ค่าใช้จา่ยโครงการอบรมสิทธิสตรี ผู้สูงอาย ุคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ต าบลหนองหล่ม

จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท
      เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสิทธิสตรี คนพกิาร  ผู้ปว่ยเอดส์ ต าบลหนองหล่มและอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 183 ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ   (53300000) รวม 10,000 บาท
๑. วัสดุส านักงาน  (5๓๓๐๑๐๐) จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา
แฟม้  ฯลฯ  ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
2. วัสดุคอมพิวเตอร์  (5๓๓๑๔๐๐) จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นบนัทึกข้อมูล  หวัพมิพห์มึกพมิพ ์
แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) รวม 20,000 บาท
งบด าเนินการ (53000000) รวม 20,000 บาท
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย (53200000) รวม 20,000 บาท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (5320300)

รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
    1.๑  ค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
       เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่พฒันาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาสใหม้ีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และมีความเข้มแข็ง และสามารถพึง่พา
ตนเองได้อย่างย่ังยืน ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1  หน้าที่ 211 
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240) รวม ๔,๖๕๘,๗๐๐ บาท

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) รวม ๓,๔๘๐,๗๐๐ บาท
งบบุคลากร (52000000) รวม ๑,๘๗๗,๗๐๐ บาท
  หมวดเงนิเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว รวม ๑,๘๗๗,๗๐๐ บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (52200000)   รวม ๑,๘๗๗,๗๐๐ บาท
๑. เงนิเดือนพนักงาน (5๒๒๐๑๐๐) จ านวน 668,760 บาท
  เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าป ี ใหแ้ก่พนักงานเทศบาล ของกองช่าง   
จ านวน  2 อัตรา  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง นายช่างโยธาช านาญงาน โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ ๑๒ เดือน
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้
2.  เงนิประจ าต าแหน่ง  (5๒๒๐๓๐๐) จ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนเงินประจ าต าแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเปน็รายเดือนเทา่กับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง
ที่ได้รับอยู่ อัตราเดือนละ  ๓,๕๐๐ บาท โดยค านวณต้ังจา่ยไว้  ๑๒ เดือน  ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5๒๒๐7๐๐) จ านวน 1,043,760 บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งพนักงานจา้งชัว่คราวใหแ้ก่พนักงานจา้งตามภารกิจและพนักงานจา้งทั่วไป
ของกองช่าง จ านวน  9   อัตรา  โดยค านวณต้ังจา่ยไว้  ๑๒ เดือน   ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้
4. เงนิเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5๒๒๐8๐๐) จ านวน ๑๒๓,๑๘๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนักงานจา้งตามภารกิจ และพนักงานจา้งทั่วไป  
จ านวน 9 อัตรา  โดยค านวณต้ังจา่ยไว้  ๑๒ เดือน   ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้
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งบด าเนินการ (53000000) รวม 1,369,000 บาท
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 1,369,000 บาท

ค่าตอบแทน (53100000) รวม 25,000 บาท
๑.  เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5๓๑๐๕๐๐) จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหก้ับพนักงานเทศบาลและ ผู้ที่มีสิทธิเบกิได้ตามระเบยีบฯ   
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้

ค่าใช้สอย (53200000) รวม 574,000 บาท
1. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบรกิาร  (5320100)  รวม 300,000 บาท
  ๑.1  ค่าจ้างเหมาบรกิาร จ านวน 300,000 บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาใหผู้้รับจา้งท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซ่ึงมิใช่เปน็การประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจา้ง ฯลฯ และอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง   ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้
๒. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (5๓๒๐๓๐๐)

รวม ๙๐,๐๐๐ บาท
  2.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 50,000     บาท
   เพื่อจา่ยเปน็ค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมประชุมสัมมนาต่างๆ ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ 
  ๒.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร  
เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าที่พกั ค่ายานพาหนะ ฯลฯ     ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้
  ๒.3  โครงการจัดท าระบบผังเมอืง ผังชุมชน แผนที่ชุมชน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัท าผังเมือง ผังชุมชน แผนที่ชุมชนต าบลหนองหล่ม การวางแผนและการ 
ปรับปรุงผังเมืองรวม/การวางผังชุมชน การจดัท าแนวเขตการปกครองของเทศบาล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 192 ต้ังจ่ายจากรายได้
๓. ค่าบ ารงุรกัษาหรอืซ่อมแซมทรพัย์สิน (๓๒๐๔๐๐) จ านวน ๑๘๔,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดเสียหายได้แก่
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ฯลฯ และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้

ค่าวัสดุ (533000) รวม 770,000 บาท
๑. วัสดุส านักงาน (5๓๓๐๑๐๐) จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ส านักงาน  ต่าง ๆ เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา แฟม้  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้
๒. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5๓๓๐๒๐๐) จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ เช่น ฟวิส์  สายไฟฟา้  หลอดไฟฟา้  สวิตซ์ไฟฟา้  ฯลฯ   
และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้
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๓. วัสดุก่อสรา้ง   (5๓๓๐๖๐๐) จ านวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ   เช่น   ทอ่น้ า  และวัสดุอุปกรณ์ประปา
ไม้ต่าง ๆ   ทอ่ต่าง ๆ  ฯลฯ    ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้
๔. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (5๓๓๐๗๐๐) จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางรถ   หวัเทยีน  เบาะรถ  แบตเตอร่ี
ไฟเบรก  น็อตและสกรู  หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์  กระจกมองข้างรถยนต์  น้ ามันเบรก  เพลา  ฯลฯ
ของรถฟาร์มแทรกเตอร์  รถกระเช้าฯ รถหน้าตักหลังขุด รถบรรทกุขยะ  ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้
๕. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ (5๓๓๐๘๐๐) จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืนต่าง ๆ เช่น น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม
และเคร่ืองจกัรกลขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดพะเยาในการปฏิบติังานขุดดินและปรับเกรดในพื้นที่ 
ต าบลหนองหล่ม  ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้
6. วัสดุวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ (5๓๓๐๙๐๐) จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น  ถุงมือ น้ ายาต่าง ๆ  เวชภัณฑ์  เคมีภัณฑ์  
ฯลฯ   ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้
7. วัสดุเครือ่งแต่งกาย (5331200) จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายส าหรับผู้ปฏิบติังานในการจดัเก็บขยะ เช่น เส้ือสะทอ้นแสง กางเกง
รองเทา้ หมวก และวัสดุเคร่ืองแต่งกายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้
8. วัสดุคอมพิวเตอร ์(5๓๓๑๔๐๐)   จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ต่างๆเช่นแผ่นบนัทกึข้อมูล  หวัพมิพ ์ หมึกพมิพ ์ แผ่นกรองแสง 
ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้

งบลงทุน (54000000) รวม 234,000 บาท
  หมวดค่าครภัุณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง รวม 234,000 บาท

ค่าครภัุณฑ์ (54100000) รวม 234,000 บาท
1. ครภัุณฑ์ส ารวจ(5411300) รวม ๓๔,๐๐๐ บาท
  1.1.กล้องระดับ  จ านวน ๓๔,๐๐๐ บาท
      เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือกล้องระดับก าลังขยายขนาด 30 เทา่ จ านวน 1 ชุด ครุภัณฑ์ดังกล่าวเปน็ครุภัณฑ์ 
ที่อยู่ในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ ประจ าป ี2561 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
ขนาดก าลังขยาย 30 เทา่
1) เปน็กล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาต้ัง
2) กล้องเล็งเปน็ระบบเหน็ภาพต้ังตรงตามธรรมชาติ
3) มีก้าลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เทา่
4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร
5) ขนาดความกว้างของภาพเหน็ในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
6) ระยะมองเหน็ภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
7) ค่าตัวคูณคงที่ 100
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8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการทา้งานของระบบอตัโนมัติไม่น้อยกว่า + / - 12 ลิปดา
9) ความละเอียดในการท าระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร
10) ความไวของระดับน้ าฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า
11) มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดก ากับทกุ ๆ 1 องศา
12) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร
13) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
14) อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา
15) ต้องได้รับประกาศนียบตัร ISO 9001
16) อุปกรณ์ประกอบด้วย
 (1) มีกล่องบรรจกุล้องกันสะเทอืนได้
 (2) มีขาต้ังกล้องเล่ือนขึน้ลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสาย 1 ชุด
 (3) มีฝาครอบเลนส์
 (4) มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ากล้อง
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 268
ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป

2. ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภัุณฑ์  (5411800)  จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ช ารุดเสียหาย ได้แก่ รถฟาร์มแทรกเตอร์
รถบรรทกุอเนกประสงค์ รถหน้าตักหลังขุด รถจดัเก็บขยะ รถจกัรยานยนตร์ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้
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งานไฟฟ้าและถนน  (00242) รวม 1,178,000 บาท
งบลงทุน (54000000) รวม 1,178,000 บาท
   หมวดค่าครภัุณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง รวม 1,178,000 บาท

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง (54200000) รวม 1,178,000 บาท
1. ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปการ  (5420900) จ านวน 890,000 บาท
  1.1  โครงการปรบัปรงุอาคารส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม ต้ังไว้ ๓๓๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม โดยการเปล่ียนหลังคา เปล่ียนฝ้าเพดาน 
ส านักงาน  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหล่ม
ปรากฏในแผนพฒันาส่ี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 208 
ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป
  1.2  โครงการปรบัปรงุฌาปนสถานต าบลหนองหล่ม ต้ังไว้ ๕๖๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าปรับปรุงทางเดินรอบเมรุ ปรับปรุงระบบไฟฟา้และระบบระบายอากาศ
และศาลาหอ้งน้ า รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหล่ม
ปรากฏในแผนพฒันาส่ี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 207 
ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป
2. ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค (5421000) จ านวน ๑๘๘,๐๐๐ บาท
  2.1  โครงการปรบัปรงุคลองส่งน้ าห้วยหอ  หมูท่ี่ 4 ต้ังไว้ ๑๘๘,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าปรับปรุงคลองส่งน้ าหว้ยหอ  ขนาดกว้าง 2.20  เมตร ยาว 112 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหล่ม
ปรากฏในแผนพฒันาส่ี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 203 
ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป
3. ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง  (5๔๒๑1๐๐) จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ที่ช ารุดเสียหาย   เช่น ถนนภายในหมูบ่า้น  
ถนนเพื่อการเกษตร   อาคาร    รางระบายน้ า  เหมือง  ฝาย  ระบบประปา ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) รวม ๔๑๘,๗๘๐ บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (002๕๒) รวม ๔๑๘,๗๘๐ บาท

งบด าเนินการ (53000000) รวม ๔๑๘,๗๘๐ บาท
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม ๔๑๘,๗๘๐ บาท

ค่าใช้สอย (53200000) รวม ๔๑๘,๗๘๐ บาท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (5320300)
  1.1   ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
       เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง นายกเทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาลและ
สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง  ส.ว., ส.ส.,และ ส.จ.   ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 165  ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
  1.2   ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมอาชีพราษฎร จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเป็นค่าการส่งเสริมอาชีพราษฎรโดยจา่ยเป็นค่าอบรมฝึกอาชีพ  จดัซ้ือวัสดุ
อปุกรณ์  สนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือกลุ่มอาชีพและราษฎร  เช่น เมล็ดพันธ์ุพืช  กล้าพันธ์ุพืช  พันธ์ุสัตว์  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  รวมทั้งอาหารสัตว์  ปุ๋ย  สารเคมีก าจดัโรคระบาด  พืชและสัตว์  และอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง 
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 210 ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
  1.3  ค่าใช้จา่ยโครงการหมูบ้่านเอาชนะยาเสพติดอยา่งยัง่ยนืเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัว

จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน ปรากฏในแผน
พัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 216 ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
  1.4   ค่าใช้จา่ยโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมสนับสนุนและแกไ้ขปัญหาความยากจนตาม
นโยบายของรัฐบาล  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุ  อปุกรณ์   ค่าจา้งแรงงาน  ค่าจา้งเหมาบริการ  พันธ์ุพืช  พันธ์ุสัตว์  
และอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 213 
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
  1.5  ค่าใช้จา่ยส่งเสริมกลุม่สตรีต าบลหนองหล่ม  จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยกจิกรรมสตรี เพื่อพัฒนากจิการของกลุ่มสตรีต าบลหนองหล่ม 
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 212 
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
  ๑.6  ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอาย ุ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
    เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของผู้สูงอายุเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ปรากฏใน
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 209 
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
  1.7  ค่าใช้จา่ยการสร้างความสมานฉันท์  การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและสร้างความเข้มแข็ง  

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยการสร้างความสมานฉันท์  การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและ
สร้างความเข้มแข็ง ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 215 
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
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  1.8  ค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
จ านวน ๕,๐๐๐ บาท

    เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 211
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป
  1.9  ค่าใช้จา่ยโครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
    เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการเดินรณรงค์ป้องกนั
วันยาเสพติดประจ าปี 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1  
หน้าที่ 216 ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป
  1.10 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมบ าบัดฟ้ืนฟูและส่งเสริม
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด จ านวน 38,780 บาท
    เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด กจิกรรมส่งเสริม
บ าบัดฟื้นฟูและส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก ่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด 
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 216
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260) รวม ๓๙๐,๐๐๐ บาท

งานกีฬาและนันทนาการ (00262) รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
งบด าเนินการ (53000000) รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย (53200000) รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (5320300)

รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
   1.1 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน

จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
      เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัการแข่งขันกฬีานักเรียนเยาวชน  ประชาชน  หรือกฬีา
ระหว่างส่วนราชการหรือกฬีาภายในเทศบาลหรือส่งทีมนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขัน ต่าง ๆหรือ กฬีาท้องถิ่น
สัมพนัธ์  และกฬีาต่อต้านยาเสพติด อื่นๆ   ทีเ่กี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่1 หน้าที ่222
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (00263) รวม 290,000 บาท
งบด าเนินการ (53000000) รวม 290,000 บาท
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 290,000 บาท

ค่าใช้สอย (53200000) รวม 290,000 บาท
1. รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (5320๒00) รวม 290,000 บาท
  1.1  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ  จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
งานพธีิทางศาสนา  งานพระราชพธีิ   รัฐพธีิ และงานประเพณีต่าง ๆ   ฯลฯ ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่1 หน้าที ่217  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
  1.2 ค่าใช้จ่ายงานวันปิยะมหาราช จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันปิยะมหาราช ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่1 หน้าที ่222  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
  1.3  ค่าใช้จ่ายงานวันลอยกระทง  จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
      เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันลอยกระทง
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่1 หน้าที ่222  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติเนือ่งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้
อยู่หัว รัชการที ่10  ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่1 หน้าที ่225 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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  1.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสักการะเจ้าพ่อค าปวน จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันสักการะเจา้พอ่ค าปวน 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่1 หน้าที ่218 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
  1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา  จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมวันเข้าพรรษา
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่1  หน้าที ่219 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
  1.7  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที ่9
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชการที ่9 ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่1  หน้าที ่218
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
  1.8  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมต าบลหนองหล่ม จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่1  หน้าที ่217 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
  1.9  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมต าบล จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมวัฒนธรรมต าบลหนองหล่ม
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่1  หน้าที ่217 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  1.10 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันวัคซีนวัฒนธรรม "ค่านิยม 12 ประการ" จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
    เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการสร้างภูมิคุ้มกนัวัคซีนวัฒนธรรม  "ค่านิยม 12 ประการ" 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่1  หน้าที ่219 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
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แผนงานการเกษตร (00320) รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท

งานส่งเสริมการเกษตร (00321) รวม ๓๐,๐๐๐ บาท
งบด าเนินการ (53000000) รวม ๓๐,๐๐๐ บาท
   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย (53200000) รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (5320300)  

รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
  1.1  ค่าใช้จ่ายส่งเสรมิสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลต าบลหนองหล่ม

จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ย โครงการส่งเสริมและพฒันาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและ
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพชืสดเพื่อเพิ่มผลผลิตในนาข้าว ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 223  ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้

ค่าวัสดุ  (53300000) รวม 10,000 บาท
1.  วัสดุการเกษตร(5331000) จ านวน 10,000 บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุการเกษตรต่างๆเช่นกล้าไม้  พนัธ์ุพชื  สารเคมีปอ้งกันและก าจดัศัตรูพชืและ
สัตว์ อาหารสัตว์  พนัธ์ุสัตว์ปกีและสัตว์น้ า วัสดุเพาะช า   ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  (00322) รวม 80,000 บาท
งบด าเนินการ (53000000) รวม 80,000 บาท
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย (53200000) รวม 80,000 บาท
1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (5320300)

รวม 80,000 บาท
  1.1 โครงการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการ  สงวน  อนุรักษ์  ฟื้นฟ ู ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  ด้าน  ดิน  น้ า  ปา่  และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ “รักน้ า รักปา่ รักษา
แผ่นดิน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จา่ยโครงการ ทอ้งถิน่ไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พื้นที่สีเขียว ปรากฏในแผน
พฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1  หน้าที่ 226  ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้
  1.2  โครงการก่อสรา้งฝายชะลอน้ าและซ่อมแซมฝายต้นน้ าล าธาร จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าสนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าและซ่อมแซมฝายต้นน้ า
ล าธาร ตามแนวพระราชด าริ ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 
หน้าที่ 226 ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้
   1.3  ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยโครงการปอ้งกันควบคุมไฟปา่และหมอกควัน ปรากฏในพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 231 ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้
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แผนงานงบกลาง  (00410) รวม ๑๔,๗๑๒,๑๓๐ บาท

งานงบกลาง  (00411) รวม ๑๔,๗๑๒,๑๓๐ บาท
งบกลาง  (51000000) รวม ๑๔,๗๑๒,๑๓๐ บาท

งบกลาง (51100000) รวม ๑๔,๗๑๒,๑๓๐ บาท
๑.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (5๑๑๐๓๐๐) จ านวน 170,000 บาท
    เพื่อจา่ยสมทบกองทุนประกนัสังคมตามพระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ในอตัราร้อยละห้าของค่าจา้งพนักงานจา้ง   ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ จ านวน 120,000 บาท  และเงินอดุหนุน
และ ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 50,00๐ บาท
๒. เบ้ียยงัชีพผู้สูงอาย ุ (5๑๑๐๗๐๐) จ านวน ๘,๕๐๖,๘๐๐ บาท
    เพื่อจา่ยเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แกผู้่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในต าบลหนองหล่มเป็นรายเดือน
แบบขั้นบันใด จ านวน ๑,039 คน ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 181 
ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. เบ้ียยงัชีพคนพิการ (5๑๑๐๘๐๐) จ านวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท
    เพื่อจา่ยเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แกผู้่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการในต าบลหนองหล่มเป็นรายเดือน 
จ านวน 545 คนๆ ละ ๘๐๐ บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 181 
ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. เบ้ียยงัชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  (5๑๑๐๙๐๐) จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเป็นสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ จ านวน  ๕๐  คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท  ต่อเดือน 
จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 181 ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5. เงินส ารองจา่ย   (5๑๑๑๐๐๐) จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
    เพื่อจา่ยเป็น ค่าใช้จา่ยในกรณีจ าเป็น  หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
หรือมีเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่มิอาจคาดหมายได้ ล่วงหน้า  
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 
6. รายจา่ยตามข้อผูกพัน   (5๑๑๑๑๐๐) จ านวน ๒๗๙,๓๓๐ บาท
  6.๑ เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
    เพื่อจา่ยสมทบระบบหลักประกนัสุขภาพฯ ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ 
รายละเอยีดตามหนังสือ ที่ สปสช. ๓๑/ว๐๑๐๔  ลงวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๔   ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  6.๒ ค่าตอบแทนเงินรางวัลน าจบัแก่เจา้พนักงานตาม พ.ร.บ  จราจร  พ.ศ.๒๕๒๒  

จ านวน ๑,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลน าจบัแกเ่จา้พนักงาน พ.ร.บ.จราจร พ.ศ.2522  
ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  6.3  ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน ๒๘,๓๓๐ บาท
    เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   ต้ังจา่ยอตัราร้อยละเศษหนึง่ส่วน
หกของงบประมาณรายรับจริงประจ าปีและงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติมทุกฉบับของปีที่ผ่านมา
( ไม่รวมเงินกูเ้งินจา่ยขาดเงินสะสม และเงินอดุหนุนทุกประเภท )
เทศบาลมีรายรับจริง ปี 2560 =16,959,022.25  
(แสดงรายการค านวณ 16,959,022.25  X 0.00167  = 28,322 บาท)
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
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  6.4 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองหล่ม จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
    เพื่อจา่ยสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองหล่ม รายละเอยีดตามหนังสือด่วนที่สุด 
มท. ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป
7. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน(๑๒๐๑๐๐) จ านวน ๓๕๖,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   (กบท.)  ในอตัราร้อยละสอง
ของประมาณการรายรับทั่วไป ประจ าปี ๒๕๖2 
(ไม่รวมรายได้จากเงินกู ้เงินจา่ยขาดเงินสะสมและเงินอดุหนุนทุกประเภท)  
ประมาณการรายรับปี  ๒๕๖2 =    ๑7,800,๐๐๐.-   บาท
อตัราร้อยละสอง  =        356,00๐.-  บาท 
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
บรหิารงาน งานบรหิาร รกัษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สรา้งความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทั่วไป งานคลัง สงบภายใน สงเคระห์ ชุมชน เข้มแข็ง วัฒนธรรม
งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 170,000 170,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,506,800 8,506,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,800,000 4,800,000

เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 300,000 300,000

เงินส ารองจา่ย 300,000 300,000

รายจา่ยตามข้อผูกพัน 279,330 279,330

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น

356,000 356,000

งบบุคลากร เงนิเดือน  เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520            695,520

(ฝ่ายการเมอืง) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง
นายก

120,000            120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000            120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี

198,720            198,720

 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 1,490,400         1,490,400

เงนิเดือน     เงินเดือนพนักงาน 3,212,760         207,720           376,080             275,040       323,760       668,760           5,064,120

(ฝ่ายประจ า)     เงินเดือนพนักงาน(ครูผู้ดูแลเด็ก) 1,978,440          1,978,440

    เงินวิทยฐานะ 252,000             252,000

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

    ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 569,400            108,000           323,160             137,760       1,043,760        2,182,080

    เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจา้ง 85,800              12,000             12,000               24,000          123,180           256,980

    ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (ผดด.) 676,800             676,800

    เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจา้ง (ผดด.) 144,000             144,000

    ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (สมทบ ผดด.) 257,880             257,880

งบด าเนินการ ค่าตอบแทน    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท.

80,000              80,000

    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 20,000              20,000

    ค่าเช่าบ้าน 42,000              36,000            36,000         114,000

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 14,200              34,000            61,600               25,000             134,800

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

    ค่าจา้งเหมาบริการ 491,970            343,000          354,000           90,000               50,000         300,000           1,628,970

    ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 30,000              30,000

    ค่าเบี้ยประกันภัย 10,000              10,000

   ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 30,000              30,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕62
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจ่าย
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
บรหิารงาน งานบรหิาร รกัษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สรา้งความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทั่วไป งานคลัง สงบภายใน สงเคระห์ ชุมชน เข้มแข็ง วัฒนธรรม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕62
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจ่าย
งบด าเนินการ ค่าใช้สอย    ค่ารับรอง 12,000              12,000

   ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น 
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ

              10,000 10,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

      ค่าใช้จา่ยในการจดังาน จดันิทรรศการ การ
ประกวด การฝึกอบรม และสัมนา การแข่งขัน 
ต่างๆ

              10,000 10,000

    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 200,000            10,000             10,000               10,000         10,000          50,000             290,000

     ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร

            150,000              30,000 180,000

     ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

                5,000 5,000

     ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนาเพื่อการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ

              10,000 10,000

     ค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมการจดัท าแผน
และการจดัประชุมประชาคม

                5,000 5,000

    ค่าใช้จา่ยโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ

                5,000 5,000

    ค่าใช้จา่ยโครงการวันเทศบาล               10,000 10,000

    ค่าใช้จา่ยโครงการวันท้องถิ่นไทย                 5,000 5,000

ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน             100,000             20,000 184,000           304,000

   ค่าใช้จา่ยในการจดัท าแผนที่ภาษี             20,000 20,000

    ค่าใช้จา่ยในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จดัเก็บรายได้

            20,000 20,000

     - โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

           150,000 150,000

     - ค่าใช้จา่ยโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุอุบัติภัย และสาธารณภัย

             50,000 50,000

     - ค่าใช้จา่ยเพื่อบรรเทาสาธารณภัย              50,000 50,000

     - ค่าใช้จา่ยโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
สาธารณภัย

             20,000 20,000

       - โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองหล่ม

               50,000 50,000

       - ค่าใช้จา่ยส่งเสริมกิจกรรม เด็ก และ
เยาวชน

               30,000 30,000
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
บรหิารงาน งานบรหิาร รกัษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สรา้งความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทั่วไป งานคลัง สงบภายใน สงเคระห์ ชุมชน เข้มแข็ง วัฒนธรรม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕62
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจ่าย
งบด าเนินการ ค่าใช้สอย        - ค่าใช้จา่ยโครงการจา้งนักเรียน

นักศึกษาท างาน ในช่วงปิดภาคเรียนและสอน
พิเศษช่วงปิดภาคเรียนและเสาร์ - อาทิตย์

               50,000 50,000

       - ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

               26,000 26,000

       - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านใหม่เหนือ

             303,800 303,800

       - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปางงุ้น

             107,800 107,800

       - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบหนองหล่ม

             210,700 210,700

        - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดไชยมงคล

             264,600 264,600

       - ค่าจดัการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ

             105,400 105,400

       - ค่าจดัการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น

               37,400 37,400

       - ค่าจดัการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม

               73,100 73,100

       - ค่าจดัการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล

               91,800 91,800

       - ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านใหม่เหนือ

               12,400 12,400

       - ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปางงุ้น

                 4,400 4,400

       - ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบหนองหล่ม

                 8,600 8,600

       -  ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ไชยมงคล

               10,800 10,800

       - ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านใหม่เหนือ

               12,400 12,400

       - ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปางงุ้น

                 4,400 4,400

       - ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้นแบบหนองหล่ม

                 8,600 8,600

       -  ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดไชยมงคล

               10,800 10,800

       - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านใหม่เหนือ

               18,600 18,600
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
บรหิารงาน งานบรหิาร รกัษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สรา้งความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทั่วไป งานคลัง สงบภายใน สงเคระห์ ชุมชน เข้มแข็ง วัฒนธรรม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕62
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจ่าย

งบด าเนินการ ค่าใช้สอย
       - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปางงุ้น

                 6,600 6,600

       - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้นแบบหนองหล่ม

               12,900 12,900

       -  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดไชยมงคล

               16,200 16,200

       - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ

               26,660 26,660

       - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านปางงุ้น

                 9,460 9,460

       - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม

               18,490 18,490

       -  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดไชยมงคล

               23,220 23,220

       - ค่าใช้จา่ยโครงการป้องกันควบคุมโรค 
ระงับ โรคติดต่อและโรคระบาดอื่นๆ

         70,000 70,000

       - ค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมกิจกรรม
อาสาสมัครสาธารรสุข (อสม.)

           5,000 5,000

       - ค่าใช้จา่ยโครงการป้องกันและแก้ไข
โรคเอดส์

           5,000 5,000

       - โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริโภคและ
เรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม

           5,000 5,000

       - ค่าใช้จา่ยโครงการจดัการขยะและ
บ าบัดน้ าเสียในชุมชน

         10,000 10,000

       - โครงการส ารวจข้อมูล จ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

           3,000 3,000

       - โครงการตรวจสอบติดตามคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยาปลอดภัย 
และร้านค้า

           5,000 5,000

      ค่าใช้จา่ยโครงการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินประจ าต าบลหนองหล่ม

       100,000 100,000

      ค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ด้วยโอกาสด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

         20,000 20,000

       ค่าใช้จา่ยโครงการอบรมสิทธิสตรี 
ผู้สูงอายุ พิการ เอดส์

         40,000 40,000

       โครงการจดัระบบผังเมือง ผังชุมชน 
แผนที่ชุมชน

             10,000 10,000

       ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง 200,000       200,000
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
บรหิารงาน งานบรหิาร รกัษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สรา้งความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทั่วไป งานคลัง สงบภายใน สงเคระห์ ชุมชน เข้มแข็ง วัฒนธรรม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕62
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจ่าย
งบด าเนินการ ค่าใช้สอย        ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมอาชีพราษฎร 50,000         50,000

       ค่าใช้จา่ยโครงการหมู่บ้านเอาชนะยา
เสพติดอย่างย่ังยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในครอบครัว

         20,000 20,000

       ค่าใช้จา่ยโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน

         40,000 40,000

       ค่าใช้จา่ยส่งเสริมกลุ่มสตรีต าบลหนอง
หล่ม

         30,000 30,000

       ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ          20,000 20,000

      ค่าใช้จา่ยการส้รางความสมานฉันท์ การ
ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและสร้างความ
เข้มแข็ง

           5,000 5,000

       ค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประจ าปี 2560

           5,000 5,000

       ค่าใช้จา่ยโครงการอบรมและรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด

         10,000 10,000

      โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กิจกรรมส่งเสริมบ าบัดพื้นฟูและส่งเสริม
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด

         38,780 38,780

       - ค่าใช้จา่ยในพิธีทางศาสนาและ
ประเพณีต่างๆ

         40,000 40,000

       - ค่าใช้จา่ยงานวันปิยะมหาราช          10,000 10,000

       - ค่าใช้จา่ยงานวันลอยกระทง        100,000 100,000

       - ค่าใช้จา่ยในการจดักิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

         10,000 10,000

       - ค่าใช้จา่ยในการจดังานวันสักการะเจา้
พ่อค าปวน

       100,000 100,000

       - ค่าใช้จา่ยในการจดักิจกรรมวัน
เข้าพรรษา

         10,000 10,000

       - ค่าใช้จา่ยในการจดักิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ

           5,000 5,000

       - ค่าใช้จา่ยส่งเสริมคณะกรรมการ
บริหารสภาวัฒนธรรมต าบลหนองหล่ม

           5,000 5,000

       - ค่าใช้จา่ยส่งเสริมวัฒนธรรมต าบล            5,000 5,000

       - ค่าใช้จา่ยในการสร้างภูมิคุ้มกันวัคซีน
วัฒนธรรม "ค่านิยม 12 ประการ"

           5,000 5,000
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
บรหิารงาน งานบรหิาร รกัษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สรา้งความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทั่วไป งานคลัง สงบภายใน สงเคระห์ ชุมชน เข้มแข็ง วัฒนธรรม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕62
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจ่าย
      - ค่าใช้จา่ยในการแข่งขันกีฬานักเรียน
เยาวชนและประชาชน

       100,000 100,000

      - ค่าใช้จา่ยส่งเสริมสนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลหนองหล่ม

         20,000 20,000

งบดเนนิการ ค่าใช้สอย        - โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

         40,000 40,000

       - โครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซม
ฝายต้นน้ าล าธาร

         30,000 30,000

       - ค่าใช้จา่ยโครงการป้องกันควบคุมไฟ
ป่าและหมอกควัน

         10,000 10,000

ค่าวัสดุ     วัสดุส านักงาน               65,000             50,000 5,000                                5,000 5,000           5,000            30,000             165,000

    วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 5,000               10,000             15,000

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000              10,000             50,000             70,000

    วัสดุงานบ้านงานครัว 45,000              45,000

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000            50,000            300,000           450,000

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000              30,000            5,000               5,000                 5,000           5,000                         30,000 120,000

     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000              10,000            20,000             40,000

     วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 25,000             25,000

     วัสดุก่อสร้าง 10,000             320,000           330,000

     วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,000                      10,000 30,000

     วัสดุการเกษตร 10,000          10,000

     วัสดุอื่นๆ 25,000            25,000

       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านใหม่เหนือ

             120,900 120,900

       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปางงุ้น

               42,900 42,900

       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้นแบบหนองหล่ม

               83,850 83,850

       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดไชยมงค

             105,300 105,300

       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านใหม่              224,250 224,250

       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านแม่
พริก

               91,650 91,650

       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้าน
หนองหล่ม

             193,050 193,050

       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้าน
ปางงุ้น

             142,350 142,350
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
บรหิารงาน งานบรหิาร รกัษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สรา้งความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทั่วไป งานคลัง สงบภายใน สงเคระห์ ชุมชน เข้มแข็ง วัฒนธรรม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕62
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจ่าย
งบด าเนินการ ค่าสาธารณูปโภค      ค่าไฟฟ้า 590,000            590,000

     ค่าโทรศัพท์ 30,000              30,000

     ค่าไปรษณีย์ 10,000              10,000

     ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 45,000              45,000

งบลงทุน ค่าคุรุภัณฑ์       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

         - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 21,000              21,000

      ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
         - หอกระจายข่าวส่งสัญญานผ่าน
เครือข่ายระบบไอพี

500,000            500,000

         - ตู้ล าโพงขยายเสียงเคล่ือนที่ 15,000              15,000

      ครุภัณฑ์ส ารวจ

        - กล้องระดับ 34,000             34,000

      ครุภัณฑ์อ่ืนๆ

        - ป้ายไพสัญญานวับวาบสามเหล่ียม 60,000             60,000

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000            50,000            50,000             200,000           400,000

ค่าที่ดินและ
สิง่ก่อสร้าง

  ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

        - โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองหล่ม

           330,000 330,000

        - โครงการปรับปรุงฌาปนสถานต าบล
หนองหล่ม

           560,000 560,000

  ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

        - โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ าห้วยหอ
 หมู่ที่ 4

           188,000 188,000

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

           100,000 100,000

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน      เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,000              16,000

       - อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหล่ม 384,000             384,000

       - อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่พริก 188,000             188,000

       - อุดหนุนโรงเรียนบ้านใหม่ 460,000             460,000

       - อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางงุ้น 276,000             276,000

       - อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 20,000         20,000

       - อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 20,000         20,000

       - อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 20,000         20,000

       - อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 20,000         20,000
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
บรหิารงาน งานบรหิาร รกัษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สรา้งความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทั่วไป งานคลัง สงบภายใน สงเคระห์ ชุมชน เข้มแข็ง วัฒนธรรม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕62
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจ่าย
งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน        - อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 20,000         20,000

       - อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 20,000         20,000

       - อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 20,000         20,000

       - อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 20,000         20,000

       - อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 20,000         20,000

งบรายจา่ยอ่ืน หมวดรายจา่ยอ่ืน     ค่าจา้งที่ปรึกษา 20,000              20,000

รวม 9,481,770    688,000     1,131,720   8,059,340    784,040  565,520   4,658,700   418,780  390,000   110,000   14,712,130   41,000,000    


