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ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖1 
******************************************* 

 

ท่านประธานสภา,และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

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

1. สถานะการคลัง   
1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

   ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ณ  วันที่  ๓1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560                                      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้  
   ณ.วันที่  ๓1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560      

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น       24,277,074.71.- บาท  
1.1.2 เงินสะสม                        8,764,113.27.- บาท  
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม            8,512,675.72.- บาท  
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
          จ านวน      -       โครงการ เป็นเงิน     -         บาท  
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  -   บาท 
๑.๑.๖ เงินกู้คงค้าง    -            บาท 
 

2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๕9 
                           (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น 3๙,113,059.73 .-บาท  ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร        25๐,221.93.-  บาท 

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต     ๒29,679.50.-  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            ๑๓4,012.21.-  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    659,188.00.-  บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         90,492.0๐.-  บาท 
หมวดรายได้จากทุน     -     บาท 
หมวดภาษีจัดสรร            1๔,975,193.09.- บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป              ๓,057,736.00.- บาท 

                         (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์          19,716,537.00.- บาท 
    
หมายเหตุ          หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2560  3,057,732.00.-บาท 
   เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2560   

 19,716,537.00.-บาท 
 
 

 

         (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  19,991,723.54.- บาท  ประกอบด้วย 
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    งบกลาง       ๑,472,534.58.-บาท 
    งบบุคลากร      ๗,794,228.36.-บาท 
    งบด าเนินการ      ๕,203,140.60.-บาท 
    งบลงทุน                4,370,580.0๐.-บาท 
    งบรายจ่ายอื่น           ๑๐,๐๐๐.00.-บาท 
    งบเงินอุดหนุน      ๑,๑๔๑,24๐.๐๐.-บาท 
       (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาทให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 16,349,457.00.- บาท 
       (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน  316,500.00.- บาท 
 
  3.งบเฉพาะการ 
      ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  
    ปีงบประมาณ พ.ศ.  -    มีรายรับจริง     - บาท  รายจ่ายจริง  -  บาท 
    กู้เงินจากธนาคาร/กสท.อ่ืน ๆ               - บาท  รายจ่ายจริง -  บาท 
    ยืมเงินสะสมจากเทศบาล          - บาท   รายจ่ายจริง -  บาท 
    ก าไรสุทธิ           - บาท   รายจ่ายจริง -  บาท 
    เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น           - บาท 
    ทรัพย์จ าน า           - บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๑  รายรับ
รายรับ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี  ๒๕๕9 ปี  ๒๕60 ปี  ๒๕๖1
รายไดจ้ดัเก็บ

  หมวดภาษีอากร 250,221.93 310,000.00 310,000.00
  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 229,679.50 268,000.00 250,000.00
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 134,012.21 150,000.00 150,000.00
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 659,188.00 630,000.00 630,000.00
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 90,492.00 110,000.00 95,000.00
  รายได้จากทุน   -   -   -

รวมรายได้จัดเกบ็เอง 1,363,593.64 1,468,000.00 1,435,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

  หมวดภาษีจัดสรร 14,975,193.09 14,532,000.00 15,065,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 16,338,786.73 16,000,000.00 16,500,000.00
รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
  หมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป 3,057,736.00 4,000,000.00 4,000,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน

3,057,736.00 4,000,000.00 4,000,000.00
รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์

เงินอดุหนุนระบุวัตถุประสงค์ 19,716,537.00 19,000,000.00 19,500,000.00
รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 19,716,537.00 19,000,000.00 19,500,000.00

รวมทัง้สิ้น 39,113,059.73 39,000,000.00 40,000,000.00
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ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
เทศบาลต าบลหนองหลม่  อ าเภอดอกค าใต ้ จงัหวัดพะเยา



2.2  รายจ่ายตามงบรายจ่าย
รายจ่าย รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป ี ๒๕๕9 ป ี ๒๕60 ป ี ๒๕๖1

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 1,472,534.58 15,062,880.00 14,857,900.00
งบบคุลากร 7,794,288.36 12,359,370.00 12,721,200.00
งบด าเนินการ 5,203,140.60 7,779,550.00 8,952,500.00
งบลงทนุ 4,370,580.00 2,754,200.00 2,328,400.00
งบรายจ่ายอ่ืน 10,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,141,240.00 1,024,000.00 1,120,000.00
รวม 19,991,783.54 39,000,000.00 40,000,000.00

ค าแถลงงบประมาณ

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
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ดา้น ยอดรวม
ดา้นบริหารทั่วไป
    แผนงานบริหารท่ัวไป ๙,๔๕๕,๐๐๐
   แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑,๐๘๐,๒๘๐
ดา้นบริการชมุชนและสังคม
   แผนงานการศึกษา ๗,๑๒๓,๓๕๐
   แผนงานสาธารณสุข ๕๗๐,๔๔๐
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๕๖๖,๙๖๐
   แผนงานเคหะและชุมชน ๕,๕๙๒,๐๗๐
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒๔๙,๐๐๐
   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนนัทนาการ ๓๙๕,๐๐๐
ดา้นเศรษฐกิจ
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -
   แผนงานการเกษตร ๑๑๐,๐๐๐
   แผนงานการพาณิชย์   -
ดา้นการด าเนินงานอ่ืน
   แผนงานงบกลาง ๑๔,๘๕๗,๙๐๐

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐

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

บนัทึกหลักการและเหตผุล
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ประกอบร่างเทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.25๖1
ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้  จังหวัดพะเยา



แผนงานบริหารงานทัว่ไป  (๐๐๑๑๐)
งาน งานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติ งานบริหารงานคลัง รวม

และวิชาการ
งบ  (๐๐๑๑๑)  (๐๐๑๑๒)  (๐๐๑๑๓)
งบบคุลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00   -   - 2,624,640.00
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 3,828,960.00   -   - 3,828,960.00
งบด าเนินการ
  ค่าตอบแทน 189,400.00  -   - 189,400.00
  ค่าใช้สอย 1,432,000.00   - 60,000.00 1,492,000.00
  ค่าวัสดุ 270,000.00  - 165,000.00 435,000.00
  ค่าสาธารณูปโภค 675,000.00  - - 675,000.00
งบลงทนุ
  ค่าครุภณัฑ์ 124,000.00  - 50,000.00 174,000.00
  ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง - -
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจ่ายอื่น 20,000.00 - - 20,000.00
งบเงินอุดหนุน
  เงินอุดหนนุ 16,000.00 - - 16,000.00

รวม 9,180,000.00  - 275,000.00 9,455,000.00

-8-
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

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



แผนงานรักษาความสงบ (๐๐๑๒๐)
งาน งานบริหารงานทัว่ไป งานเทศกิจ งานปอ้งกันภยัฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภยั
รวม

เก่ียวกับการรักษา พลเรือนและระงับ
ความสงบเรียบร้อย อัคคีภยั

งบ  (๐๐๑๒๑)  (๐๐๑๒๒)  (๐๐๑๒๓)
งบบุคลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  -  - - -
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 314,280.00  - - 314,280.00
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   
  ค่าครุภณัฑ์ 22,000.00  - 50,000.00 72,000.00
  ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  -  - - -
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจ่ายอื่น  -  - - -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอุดหนนุ  -  -   -  -

รวม 735,280.00  - 345,000.00 1,080,280.00

-๙ -



แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)
งาน งานบริหารทัว่ไป งานระดับก่อนวัยเรียน งานระดับ งานการศึกษา รวม

เก่ียวกับการศึกษา และปฐมวัย มัธยมศึกษา ไม่ก าหนดระดับ

งบ  (๐๐๒๑๑) (๐๐๒๑๒) (๐๐๒๑๓) (๐๐๒๑๔)
งบบคุลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  - -  -  -  -
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 3,499,200.00 -  -  - 3,499,200.00
งบด าเนินการ   - 
  ค่าตอบแทน 114,600.00 -  -  - 114,600.00
  ค่าใช้สอย 1,484,200.00  -  - 1,484,200.00
  ค่าวัสดุ 912,850.00  -  - 912,850.00
  ค่าสาธารณูปโภค  - -  -  - -
งบลงทนุ  -  -  -
  ค่าครุภณัฑ์ 8,500.00 -  -  - 8,500.00
  ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  - -  -  -  -
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจ่ายอื่น  - -  -  - -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอุดหนนุ 1,104,000.00  -  - 1,104,000.00

รวม 7,123,350.00   -  -  - 7,123,350.00

-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) 259,440.00  - -  - 259,440.00
งบด าเนินการ
  ค่าตอบแทน 36,000.00  - -  - 36,000.00
  ค่าใช้สอย 60,000.00  - 200,000.00  - 260,000.00
  ค่าวัสดุ 15,000.00  -  - 15,000.00
  ค่าสาธารณูปโภค  -  - -  - -
งบลงทนุ
  ค่าครุภณัฑ์  -  - -  - -
  ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  -  - -  - -
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจ่ายอื่น  -  - -  - -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอุดหนนุ  -  -  -

รวม 370,440.00  - 200,000.00  - 570,440.00

-๑๑-



แผนงานสังคมสงเคราะห ์(๐๐๒๓๐)
งาน งานบริหารงานทัว่ไป งานสวัสดกิารสังคม รวม

เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ และสังคมสงเคราะห์
งบ (๐๐๒3๑) (๐๐๒3๒)
งบบุคลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  - - -
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 465,960.00 - 465,960.00
งบด าเนินการ
  ค่าตอบแทน - - -
  ค่าใช้สอย 50,000.00 20,000.00 70,000.00
  ค่าวัสดุ 10,000.00 - 10,000.00
  ค่าสาธารณูปโภค  - - -
งบลงทนุ
  ค่าครุภณัฑ์ 21,000.00 - 21,000.00
  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  - - -
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจ่ายอื่น  - - -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอุดหนนุ  - - -

รวม 546,960.00 20,000.00 566,960.00

-๑๒-



แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)
งาน งานบริหารทัว่ไป งานไฟฟ้า งานสวน งานก าจัดขยะ รวม

เก่ียวกับเคหะและชุมชน ถนน สาธารณะ ขยะมูลฝอย
 และสิ่งปฏิกูล

งบ (๐๐๒๔๑) ๐๐๒๔๒) (๐๐๒๔๓) (๐๐๒๔๔)
งบบคุลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  - -  -  -  -
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,728,720.00  -  - 1,728,720.00
งบด าเนินการ
  ค่าตอบแทน 25,000.00  -  -  - 25,000.00
  ค่าใช้สอย 644,000.00 331,450.00  -  - 975,450.00
  ค่าวัสดุ 810,000.00   -  810,000.00
  ค่าสาธารณูปโภค - -  -  - -
งบลงทุน
  ค่าครุภัณฑ์ 200,000.00 -  -  - 200,000.00
  ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง - 1,852,900.00  -  - 1,852,900.00
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจา่ยอื่น - -  -  - -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอดุหนุน -  -  -  -

รวม 3,407,720.00 2,184,350.00  -  - 5,592,070.00

-๑๓-



แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (๐๐๒๕๐)
งาน งานบริหารทัว่ไป งานส่งเสริมและสนับสนุน รวม

ความเขม้แขง็ชมุชน
งบ (๐๐๒๕๑) (๐๐๒๕๒)
งบบุคลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  - - -
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  - - -
งบด าเนินการ
  ค่าตอบแทน  -  -  -
  ค่าใช้สอย  - 249,000.00 249,000.00
  ค่าวัสดุ  - - -
  ค่าสาธารณูปโภค  - - -
งบลงทนุ
  ค่าครุภณัฑ์  - - -
  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  - - -
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจ่ายอื่น  - - -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอุดหนนุ  - -  -

รวม  - 249,000.00 249,000.00

-๑๔-



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)
งาน งานบริหารทั่วไป งานกีฬาและ งานศาสนา งานวิชาการ รวม

เก่ียวกับศาสนา นันทนาการ วัฒนธรรม วางแผนและสง่เสริม

ธรรมและนันทนาการ ท้องถ่ิน การท่องเที่ยว

งบ (๐๐๒๖๑) (๐๐๒๖๒) (๐๐๒๖๓) (๐๐๒๖๔)
งบบุคลากร
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  -  -  -  -  -
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  -  -  -  -  -
งบด าเนินการ
  ค่าตอบแทน  - -  -  -  -
  ค่าใช้สอย  - 100,000.00 295,000.00  - 395,000.00
  ค่าวัสดุ  -  -  -  - -
  ค่าสาธารณูปโภค  - -  -  -  -
งบลงทุน
  ค่าครุภัณฑ์  - -  -  - -
  ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง  - -  -  -  -
งบรายจา่ยอ่ืน  -
  รายจ่ายอื่น  - -  -  -  -
งบเงนิอุดหนุน
  เงินอดุหนุน  -  - 0.00

รวม  - 100,000.00 295,000.00  - 395,000.00

-๑๕-



แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐)
งาน งานส่งเสริม งานอนุรักษ์ รวม

การเกษตร แหล่งน้ าและปา่ไม้
งบ (๐๐๓๒๑) (๐๐๓๒๒)
งบบคุลากร
  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
  ค่าครุภณัฑ์ -  - -
  ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -  - -
งบรายจ่ายอ่ืน
  รายจ่ายอื่น -  - -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอุดหนนุ  -

รวม 30,000.00 80,000.00 110,000.00

-๑๖-



งบกลาง  (๐๐๔๑๐)
งาน งบกลาง รวม

งบ (๐๐41๑)
งบกลาง  14,527,900                                        14,527,900                                        
บ าเหนจ็/บ านาญ 330,000                                             330,000                                            

รวม 14,857,900                                    14,857,900                                        
๔๐,๐๐๐,๐๐๐

  -๑๗-

รวมทกุแผนงาน



ดา้น ยอดรวม
ดา้นบรหิารทั่วไป
     แผนงานบริหารท่ัวไป 9,455,000
     แผนงานรักษาความสงบภายใน 1,080,280
ดา้นบรกิารชมุชนและสังคม
     แผนงานการศึกษา 7,123,350
     แผนงานสาธารณสุข 570,440
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 566,960
     แผนงานเคหะและชุมชน 5,592,070
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 249,000
     แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ 395,000
ดา้นเศรษฐกิจ
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
     แผนงานการเกษตร 110,000
     แผนงานการพาณิชย์
ดา้นการด าเนินงานอ่ืน
     แผนงานงบกลาง ๑๔,๘๕๗,๙๐๐

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 40,000,000
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เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖1

 เทศบาลต าบลหนองหล่ม

อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา
*************************

   โดยเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 อาศัยอ านาจ           
ตามความใน มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๓)                     
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหนองหล่ม      
และของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ดังต่อไปนี ้
 ข้อ ๑  เทศบัญญัติ นี้ เรียกว่า“เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                                              
พ.ศ. ๒๕๖1” 
 ข้อ ๒  เทศบัญญัติ นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  จ ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น                   
40,0๐๐,๐๐๐.- บำท   
 ข้อ  ๔  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด                    
เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 40,0๐๐,๐๐๐.-บำท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้
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ข้อ  5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 -  แผนงานการพาณิชย์  ยอดรวม   - บาท 
ข้อ 6  ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 
ข้อ  7  ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม  เทศบัญญัตินี้ 
  
 ประกาศ  ณ  วันที่      
  
    
   ว่าท่ีร้อยโท   
                (วันชัย   ถิ่นจันทร์)  
                               ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี 
         นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม 
 
 
 
 
  
 
                    (นายศักด์ิชัย  โชติมานนท์)                                                 
           นายอ าเภอดอกค าใต้ ปฏิบัติราชการแทน 
                    ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
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ส่วนที่  3 
 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖1 

 
 

ของ 
 
 
 

เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 
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รายงานประมาณการรายรับ 
  
 
 
 



หมวดภาษีอากร ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕9 ยอดตา่ง% ป ี๒๕๖1

รายไดจ้ดัเก็บ
หมวดภาษีอากร
  ภาษบี ารุงทอ้งที่ 111,742.50 147,822.20 119,509.45 119,973.50 20.02 ๑๕๐,๐๐๐
  ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 140,234.25 103,355.00 132,218.09 124,538.43 16.97 ๑๕๐,๐๐๐
  ภาษปีา้ย 8,236.00 8,007.00 8,756.00 5,710.00 42.9 ๑๐,๐๐๐
  ภาษอีากรฆา่สัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ๐.๐๐

รวมหมวดภาษีอากร 260,212.75 259,184.20 260,483.54 250,221.93 19.28 ๓๑๐,๐๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต
  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎจราจร 200.00 0.00 400.00 0.00 100 ๑,๐๐๐
  ค่าปรับการผิดสัญญา 447,634.00 498.00 42,760.00 2,514.00 49.72 ๕,๐๐๐
  ค่าใบอนญุาตขายสุรา 1,125.20 485.00 543.20 1,261.00 74.78 ๕,๐๐๐
  ค่าใบอนญุาตเกบ็และขนอจุจาระหรือส่ิงปฏกิลู 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 50 ๑๐,๐๐๐
  ค่าธรรมเนยีมเกบ็ขยะและขนมลูฝอย 165,665.00 186,860.00 178,740.00 202,570.00 -1.29 ๒๐๐,๐๐๐
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าและจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 ๐ ๐.๐๐
  ค่าธรรมเนยีมติดต้ังมาตรน้ าประปา 0.00 0.00 0.00 0.00 ๐ ๐.๐๐
  ค่าธรรมเนยีมติดประกาศ 320.00 300.00 270.00 290.00 71 ๑,๐๐๐
  ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกบัสุสานและฌาปณสถาน 22,420.00 14,800.00 15,200.00 12,000.00 20 ๑๕,๐๐๐
  ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนพาณิชย์ 640.00 630.00 920.00 750.00 25 ๑,๐๐๐
  ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 3,820.50 0 ๕,๐๐๐
  ค่าใบอนญุาตเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 254.00 0 ๕,๐๐๐
  ค่าธรรมเนยีมอื่นๆ 3,000.00 0.00 1,525.75 1,220.00 39 ๒,๐๐๐

รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 641,004.20 208,573.00 245,358.95 229,679.50 8.13 ๒๕๐,๐๐๐

ประมาณการ

-๒๒-
รายงานประมาณรายรับ  ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖1

เทศบาลต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้ จงัหวดัพะเยา
รายรับจริง



หมวดภาษีอากร ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป2ี558 ป2ี559 ยอดตา่ง% ป ี๒๕61

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ
  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 188,775.69 152,056.70 138,468.05 134,012.21 10.66 ๑๕๐,๐๐๐

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 188,775.69 152,056.70 138,468.05 134,012.21 10.66 ๑๕๐,๐๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์

  ค่าน้ าประปา 577,270.00 638,689.00 635,414.00 659,188.00 -4.63 ๖๓๐,๐๐๐
รวมหมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ 577,270.00 638,689.00 635,414.00 659,188.00 -1.38 ๖๓๐,๐๐๐

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็
  ค่าขายแบบแปลน 120,700.00 56,000.00 148,300.00 29,800.00 0.67 ๓๐,๐๐๐
  รายได้เบด็เตล็ดอื่น ๆ 4,920.00 67,872.00 27,357.50 60,692.00 6.63 ๖๕,๐๐๐

รวมหมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 125,620.00 123,872.00 175,657.50 90,492.00 4.75 ๙๕,๐๐๐
รวมรายไดจ้ดัเก็บ 1,792,882.64 1,382,374.90 1,455,382.04 1,363,593.64 4.98 ๑,๔๓๕,๐๐๐

รายรับจริง ประมาณการ
 -๒๓-



หมวดภาษีอากร ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป2ี558 ป2ี559 ยอดตา่ง% ป ี๒๕61

รายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
หมวดภาษีจดัสรร
  ภาษสุีรา 1,157,607.96 1,120,021.87 1,263,830.25 1,238,295.49 -3.19 ๑,๒๐๐,๐๐๐
  ภาษสีรรพสามติ 2,139,084.18 1,524,363.54 2,178,367.51 2,663,583.80 -6.54 ๒,๕๐๐,๐๐๐
  ภาษมีลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 8,282,158.04 7,322,867.93 8,377,051.45 7,769,527.71 5.25 ๘,๒๐๐,๐๐๐
  ภาษธีุรกจิเฉพาะ 0.00 148,445.32 94,940.70 60,126.98 14.1 ๗๐,๐๐๐
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 777,994.00 365,521.00 320,498.79 426,586.00 5.2 ๔๕๐,๐๐๐
  ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 81,846.50 87,925.78 71,170.81 42,179.97 15.64 ๕๐,๐๐๐
  ค่าภาคหลวงแร่ 41,135.30 40,947.70 33,030.93 50,755.24 -1.51 ๕๐,๐๐๐
  ภาษมีลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายได้ฯ 2,101,536.48 2,330,725.24 1,534,605.79 2,277,921.33 -8.47 ๒,๑๐๐,๐๐๐
  ภาษแีละค่าธรรมเนยีมรถยนต์และล้อเล่ือน  0.00 0.00 497,251.71 446,216.57 -0.27 ๔๔๕,๐๐๐

รวมหมวดภาษีจดัสรร 14,581,362.46 12,940,818.38 14,370,747.94 14,975,193.09 0.6 ๑๕,๐๖๕,๐๐๐
รวมรายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 16,374,245.10 14,323,193.28 15,826,129.98 16,338,786.73 0.98 ๑๖,๕๐๐,๐๐๐
รายไดท้ี่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
  เงินอดุหนนุทั่วไป 6,500,497 7,186,641 3,057,736.00 3,057,736.00 23.56 ๔,๐๐๐,๐๐๐

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลอุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 6,500,497 7,186,641 3,057,736.00 3,057,736.00 23.56 ๔,๐๐๐,๐๐๐
รายไดท้ี่รัฐบาลอุดหนุนใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนระบวุตัถุประสงค์
   เงินอดุหนนุระบวุัตถปุระสงค์  - - 15,973,286.00 19,716,537.00 -1.11 ๑๙,๕๐๐,๐๐๐

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลอุดหนุนใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ 15,973,286.00 19,716,537.00 -1.11 ๑๙,๕๐๐,๐๐๐
รวมทกุหมวด 22,874,742.10 21,509,834.28 34,857,151.98 39,113,059.73 2.22 ๔๐,๐๐๐,๐๐๐

หมายเหต ุ     เงินอดุหนนุทั่วไป และเงินอดุหนนุระบวุัตถปุระสงค์  ขอ้มลู ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายรับจริง ประมาณการ
 -๒4-
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รายละเอียดประมาณการรายรับ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

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

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น     รวม     40,0๐๐,๐๐๐.-บาท    
 

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

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

๑.๒  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   จ านวน  ๑5๐,๐๐๐.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง   

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

๑.๔  อากรการฆ่าสัตว์  จ านวน     -    บาท   ค าชี้แจง  
 

๒. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต      รวม  ๒50,000.-  บาท   แยกเป็น 
๒.๑  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎจราจร  จ านวน  ๑,๐๐๐.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง    
๒.๒  ค่าปรับการผิดสัญญา    จ านวน  5,๐๐๐.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา

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

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

เท่ากับปีที่ผ่านมา   เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง 
๒.๕  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย   จ านวน 200,๐๐๐.-บาท   ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่า           

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

เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง    
๒.๙ ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับสุสานและฌาปนสถาน จ านวน ๑๕,๐๐๐.-บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับ

กว่าปีที่ผ่านมา   เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง    
๒.๑๐ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  จ านวน ๑,๐๐๐.-บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 

 เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง   
๒.๑1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จ านวน 5,๐๐๐.-บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที ่  
        ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง 
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๒.๑2 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จ านวน 5,๐๐๐.-บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที ่  
        ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง 
๒.๑3 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 2,๐๐๐.-บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 

 เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง   
 

๓.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       รวม  ๑๕๐,๐๐๐.-  บาท   แยกเป็น     
๓.๑ ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  จ านวน  ๑๕๐,๐๐๐.-บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 

เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง    
 

๔.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      รวม     63๐,๐๐๐.-บาท  แยกเป็น 
 ๔.๑ ค่าน้ าประปา        จ านวน  63๐,๐๐๐.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 

เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง    
 

๕.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        รวม   95,๐๐๐.-  บาท  แยกเป็น 
๕.๑  ค่าขายแบบแปลน   จ านวน   30,๐๐๐.-  บาท   ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา

เนื่องจากคาดว่ามีโครงการที่สอบราคาเพ่ิมขึ้น 
๕.๒  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ   จ านวน  65,๐๐๐.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 

เนื่องจากประมาณการตามการจัดเก็บจริง    
 

๖. รายได้จากทุน  รวม       -      บาท    ค าชี้แจง  เนื่องจากไม่ได้ประมาณการไว้เป็นรายรับ 
 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗.  หมวดภาษีจัดสรร     รวม   15,065,๐๐๐.- บาท  แยกเป็น 

๗.๑  ภาษีสุรา  จ านวน  ๑,2๐๐,๐๐๐.-  บาท   ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                      
เนื่องจากประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจริง                                     

๗.๒  ภาษีสรรพสามิต   จ านวน  2,5๐๐,๐๐๐.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา                 
เนื่องจากประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจริง 

๗.๓  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ  จ านวน   ๘,2๐๐,๐๐๐.-  บาท   ค าชี้แจง  ประมาณการไว้
ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจริง 

๗.๔  ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จ านวน  70,๐๐๐.-  บาท   ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  
เนื่องจากประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจริง 

๗.๕  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  จ านวน  ๔5๐,๐๐๐.-  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการ
ไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตามจริง 

๗.๖ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   จ านวน  5๐,๐๐๐.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจริง 

๗.๗ ค่าภาคหลวงแร่   จ านวน ๕0,๐๐๐.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                  
      เนื่องจากประมาณการตามท่ีได้รับจัดสรรตามจริง 
 
๗.๘ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 2,10๐,๐๐๐.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูง 
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      กว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรตามจริง 
๗.๙ ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  จ านวน  445,๐๐๐.-บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูง

กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามท่ีได้รับจัดสรรตามจริง 
 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๘. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             รวม  4,000,000.-  บาท            

๘ .๑เ งิ น อุดหนุนทั่ ว ไปส าหรั บด า เนิ นการตามอ าน าจหน้ าที่ แ ละภารกิ จ ถ่ า ย โอน เลื อกท า                               
จ านวน  4,0๐๐,000.-  บาท   ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่ได้รับ
จัดสรรตามจริง 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
    9. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์   รวม 19,500,000.-บาท 
 9.1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 19,500,000.-บาท 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
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ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ยอดตา่ง
 %

ป ี2561

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

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,405,920      2,624,640      2,624,640      2,624,640      0 2,624,640      
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
    เงินเดือนพนกังาน 1,972,920        2,829,720        2,806,920       2,828,640       6.92 3,038,880       
    เงินเพิ่มต่างๆของพนกังาน 419,400          18,000             16,020            7,000              -
    เงินประจ าต าแหนง่ 126,000          126,000          126,000          132,000          0 132,000          
    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 120,840          126,480          150,720          - -
    เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจ า 18,000             18,000             8,700              - -
    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 241,320          615,780          619,800          657,960          -17.06 562,080          
    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง -                   -                   -                  -                  -                  
    เงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจ้าง 76,200             90,000             120,000          120,000          -25 96,000            

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2561
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ
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ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ยอดตา่ง
 %

ป ี2561

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2561
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,974,680      3,823,980      3,848,160      3,745,600      2.18 3,828,960      
รวมหมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว 5,380,600      6,448,620      6,472,800      6,370,240      1.29 6,453,600      

รวมงบบคุลากร 5,380,600      6,448,620      6,472,800      6,370,240      1.29 6,453,600      
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการการอันเปน็ประโยชนแ์ก่ อปท. 160,000          130,000          80,000            40,000            20 50,000            
    ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 40,000             30,957             30,000            20,000            0 20,000            
    ค่าเช่าบา้น 72,000             103,800          93,000            69,600            34.83 106,800          
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 20,000             47,800             32,220            27,100            -115.1 12,600            
    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 5,000               - -                  -                  -                  

รวมค่าตอบแทน 297,000         312,557         235,220         156,700         17.27 189,400         
ค่าใชส้อย
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 405,520          470,000          635,000          760,000          11.63 860,000          
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 30,000             20,000             22,000            22,000            0 22,000            
   รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น

 -  -  -  -  -

     - ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนทิรรศการ การประกวด การ
ฝึกอบรม และสัมนาต่างๆ การแข่งขัน และพิธีเปดิอาคารต่างๆ             10,000             10,000             10,000             10,000 

0
            10,000 

     - ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบยีน           110,000           110,000           100,000           100,000 50           200,000 
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ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ยอดตา่ง
 %

ป ี2561

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2561
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

140,000          140,000          140,000          100,000          33.33 150,000          

     - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 5,000               5,000               5,000              5,000              0 5,000              
     - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพื่อการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 10,000             10,000             10,000            10,000            0 10,000            
     - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนา  -  -  -  -  -
     - ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเทศบาล  -  -  -  -  -
     - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ จปฐ.  -  -  -  -  -
     - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชน  -  -  -  -  -
     - ค่าใช้จ่ายโครงการปดิทองหลังพระ
     - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดท าแผนและการารจัดประชุม
ประชาคม

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

     - โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคม 10,000             10,000             10,000            -                  -                  
       เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
     - โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านภาษาอังกฤษ - - - 5,000              0 5,000              
     - โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 250,000          -                  -                  
       สมาชิกสภา ข้าราชการ พนกังาน พนกังานจ้าง
     - โครงการวันเทศบาล - 10,000            0 10,000            
     - โครงการวันท้องถิ่นไทย - 5,000              0 5,000              
    ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 50,000             50,000             100,000          100,000          33.33 150,000          

รวมค่าใชส้อย 780,520         1,085,000      1,037,000      1,132,000      20.95 1,432,000      
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2561
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

 ค่าวัสดุ
    วัสดุส านกังาน             80,000           115,000             65,000             55,000 15.38             65,000 
    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 10,000             10,000             10,000            10,000            0 10,000            
    วัสดุงานบา้นงานครัว 30,000             30,000             30,000            20,000            55.56 45,000            
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000          200,000          150,000          100,000          0 100,000          
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000             50,000             50,000            40,000            0 40,000            
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000             10,000             10,000            10,000            0 10,000            
    วัสดุอื่นๆ 20,000             -                  -                  -                  

รวมค่าวัสดุ 255,000         435,000         315,000         235,000         12.96 270,000         
ค่าสาธารณปูโภค
    ค่าไฟฟูา 480,000          480,000          550,000          600,000          0 600,000          
    ค่าโทรศัพท์ 18,000             20,000             30,000            30,000            0 30,000            
    ค่าไปรษณีย์ 10,000             10,000             10,000            10,000            0 10,000            
    ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 20,000             20,000             25,000            30,000            14.29 35,000            

รวมค่าสาธารณปูโภค 528,000         530,000         615,000         670,000         0.74 675,000         
รวมหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 1,332,520 1,832,557 1,587,220 1,523,700 19.44 1,891,400

รวมงบด าเนินการ 1,860,520      2,362,557      2,202,220      2,193,700      14.52 2,566,400      
งบลงทนุ
หมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์
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ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ยอดตา่ง
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2561
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

    ครุภณัฑ์ส านกังาน 25,000             26,800             12,000            -                  -
    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                  896,000          -100 -                  
    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 10,000             44,800             -                  -                  100 24,000            
    ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 10,000             -                  -                  -                  
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 5,000               552,000          -                  -                  -                  
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 50,000             50,000             50,000            50,000            50 100,000          

รวมค่าครุภณัฑ์ 90,000           683,600         62,000           946,000         -662.9 124,000         
รวมหมวดค่าครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง 90,000           683,600         62,000           946,000         -662.9 124,000         

รวมงบลงทนุ 90,000           683,600         62,000           946,000         -662.9 124,000         
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
 เงินอุดหนนุ
     เงินอุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,000             16,000             16,000            -                  100 16,000            

รวมเงินอุดหนุน 16,000           16,000           16,000           -                100 16,000           
รวมหมวดเงินอุดหนุน 16,000           16,000           16,000           -                100 16,000           

รวมงบเงินอุดหนุน 16,000           16,000           16,000           -                100 16,000           
งบรายจ่ายอ่ืน
หมวดรายจ่ายอ่ืน
  รายจ่ายอ่ืน
    ค่าจ้างที่ปรึกษา 20,000             20,000             20,000            20,000            0 20,000            
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ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ยอดตา่ง
 %

ป ี2561

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2561
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ 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 7,367,120      9,530,777      8,773,020      9,529,940      -3.81 9,180,000      

งานบริหารงานคลัง
  งบบคุลากร
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว
    เงินเดือน (ฝุายประจ า)
       - เงินเดือนพนกังาน
       - เงินเพิ่มต่างๆของพนกังาน
       - เงินประจ าต าแหนง่
       - ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง
       - เงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจ้าง

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
รวมหมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว

รวมงบบคุลากร
  งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
       ค่าตอบแทนผู้ตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2561
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
       เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
       ค่าเช่าบา้น

รวมค่าตอบแทน
ค่าใชส้อย
     รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม่เข้า
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
        - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
          ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
        - ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษี 20,000             20,000             20,000            20,000            0 20,000            
        - ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างของ    อปท.
ระดับอ าเภอ  -  -  - 16,000            -100 -                  
        - ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 20,000             10,000             10,000            10,000            50 20,000            
     ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 15,000             15,000             19,300            19,300            3.5 20,000            

รวมค่าใชส้อย 55,000           45,000           49,300           65,300           -8.83 60,000           
ค่าวัสดุ
     วัสดุส านกังาน 20,000             40,000             40,000            30,000            40 50,000            
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000             25,000             25,000            20,000            33.33 30,000            
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000             10,000             10,000            10,000            0 10,000            



- 37 -

ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ยอดตา่ง
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2561
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหล่ืน 90,000             90,000             90,000            50,000            0 50,000            
    วัสดุอื่นๆ - - 10,000            -                  100 25,000            

รวมค่าวัสดุ 145,000         165,000         175,000         110,000         33.33 165,000         
รวมหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 200,000         210,000         224,300         175,300         22.09 225,000         

รวมงบด าเนินการ 200,000         210,000         224,300         175,300         22.09 225,000         
งบลงทนุ
หมวดค่าครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
   ค่าครุภณัฑ์
      ครุภณัฑ์ส านกังาน 10,000             16,000             15,000            -                  -                  
      ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 10,000             - - -                  -                  
      ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 37,000             23,000             23,000            7,900              -100 -                  
      ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - 52,000            -100 -                  
      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 50,000             20,000             50,000            50,000            0 50,000            

รวมงบลงทนุ 107,000         59,000           88,000           109,900         -119.8 50,000           
รวมหมวดค่าครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง 107,000         59,000           88,000           109,900         -119.8 50,000           

รวมงานบริหารงานคลัง 307,000         269,000         312,300         285,200         -3.71 275,000         
รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป 7,674,120      9,799,777      9,085,320      9,815,140      -3.81 9,455,000      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบคุลากร
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ป ี2561

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2561
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
    เงินเดือนพนกังาน             89,520           146,160           160,840           178,200 8.28           194,280 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน             20,520               1,260               2,000                     -                       -   
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง           108,000             12,000 0             12,000 
    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง           108,000             12,000           108,000 0           108,000 

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)          110,040          255,420          282,840          298,200 5.12          314,280 
รวมหมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว          110,040          255,420          282,840          298,200 5.12          314,280 

รวมงบบคุลากร          110,040          255,420          282,840          298,200 5.12          314,280 

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

รวมค่าตอบแทน 35,000  -  -  -  -
   ค่าใชส้อย
    รายจ่ายใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 330,400 202,240 322,000 412,000 -16.38 354,000
     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม่เข้า ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 10,000 10,000 -                  100 10,000            

รวมค่าใชส้อย 330,400 212,240 332,000 412,000 -13.19 364,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2561
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

   ค่าวัสดุ
    -วัสดุส านกังาน 5,000 5,000 5,000 5,000 0 5,000
    -วัสดุไฟฟูาและวิทยุ - - - - 100 10,000
    -วัสดุก่อสร้าง - - - - 100 10,000
    -วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000             90,000             -                  5,000              0 5,000              
    -วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000               5,000               5,000              5,000              0 5,000              

รวมค่าวัสดุ 30,000           100,000         10,000           15,000           57.14 35,000           
รวมหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 395,400         312,240 342,000         427,000         -7.02 399,000         

รวมงบด าเนินงาน 395,400         312,240         342,000         427,000         -7.02 399,000         
งบลงทนุ
หมวดค่าครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
   ค่าครุภณัฑ์
    ครุภณัฑ์ส านกังาน 6,000               - - -
    ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 36,000             - - -
    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 10,000             - - -
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ -                   - - 100 22,000            
    ครุภณัฑ์อื่นๆ - 45,000            -100 -                  

รวมหมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง 52,000           -                 45,000           -104.6 22,000           
รวมงบลงทนุ 52,000           -                 45,000           -104.6 22,000           

งบเงินอุดหนุน
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ป ี2561

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2561
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

หมวดเงินอุดหนุน
   เงินอุดหนุน
       - อุดหนนุที่ท าการปกครองจังหวัดพะเยา 50,000 50,000 - - -
โครงการปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
       - อุดหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้  -  -  -  -  -
โครงการจัดระเบยีบสังคมเพื่อปอูงกันปญัหายาเสพติด  -  -  -  -  -
โครงการอบรมเยาวขนเพื่อปอูงกันปญัหายาเสพติด  -  -  -  -  -
โครงการบ าบดัรักษาผู้ติดยาเสพติด  -  -  -  -  -
โครงการจุดตรวจจุดสกัดเคล่ือนที่  -  -  -  -  -

รวมเงินอุดหนุน 50,000 50,000 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 50,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 555,440         669,660         624,840         770,200         -4.75 735,280         
งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอยแทนใชส้อยและวัสดุ
ค่าใชส้อย
    รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ี
    ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
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เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

     - โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร 150,000 150,000 50,000 100,000 33.33 150,000
       ปอูงกันภยัฝุายพลเรือน (อปพร.)
     - ค่าใช้จ่ายโครงการปอูงกันและลดอุบติัเหตุช่วงปใีหม่ 24,000 24,000 24,000 24,000 52 50,000
     - ค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาสาธารณภยั 100,000 100,000 100,000 50,000 0 50,000
     - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนปอูงกันสาธารณภยั 30,000 30,000 30,000 10,000 50 20,000

รวมค่าใชส้อย 304,000 304,000 204,000 184,000 31.85 270,000
ค่าวัสดุ
  -วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000 - - -
  -วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 20,000 20,000 20,000 20,000 20 25,000

รวมค่าวัสดุ 20,000 70,000 20,000 20,000 20 25,000
รวมหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 324,000 374,000 224,000 204,000 30.85 295,000

รวมงบด าเนินการ 324,000 374,000 224,000 204,000 30.85 295,000
งบลงทนุ
หมวดค่าครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
   ค่าครุภณัฑ์
      ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง 67,000             -                   -                  -                  -                  
      ครุภณัฑ์วิทยาการหรือการแพทย์ 50,000             -                  -                  -                  
      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 80,000             50,000            50,000            0 50,000            

รวมหมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง 67,000           130,000         50,000           50,000           0 50,000           
รวมงบลงทนุ 67,000           130,000         50,000           50,000           0 50,000           
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2561
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

รวมงานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั          391,000          504,000          274,000          254,000 26.38          345,000 
รวมแผนงานการรรักษาความสงบภายใน 946,440         1,173,660      898,840         1,024,200      5.19 1,080,280      

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา
งบบคุลากร
หมวดเงินเดอืนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
    เงินเดือนพนกังาน 175,920 285,840 302,280 329,760 7.41 356,160
    เงินเดือนพนกังาน (ครูผู้ดูแลเด็ก)  - 1,725,960 7.53 1,866,600
    เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 22,680 0 4,080 - -
    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง พนกังานจ้างท่ัวไป 104,880 190,800 304,560 308,760 -44.88 213,120
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 75,120 0 12,000 12,000 0 12,000
    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง ครูผู้ช่วย  - 694,620 5.68 736,440
    เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน  ผดด. - 126,180 -49.57 84,360
    ค่าตอบแทนพนกังาน (สมทบ) 90,000 265,764 196,200 136,000 41 230,520

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 468,600 742,404 819,120 3,333,280 4.74 3,499,200
รวมเงินเดอืนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว 468,600 742,404 819,120 3,333,280 4.74 3,499,200

รวมงบบคุลากร 468,600 742,404 819,120 3,333,280 4.74 3,499,200

งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
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ป ี2561

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2561
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

ค่าตอบแทน
      เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 5,000  -  -  -  -
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร  -           177,200 -54.62           114,600 

รวมค่าตอบแทน               5,000 0 0 177,200 -54.62 114,600
ค่าใชส้อย
    รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 64,080 64,080 78,000 78,000 7.14 84,000
     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม่เข้า
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
       - ค่าธรรมเนยีมลงทะเบยีน 10,000 10,000 10,000 10,000 0 10,000
       - โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 168,000 150,000 30,000 40 50,000
         เทศบาลต าบลหนองหล่ม
       -ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 40,000 40,000 40,000 30,000 0 30,000
       - ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนกัเรียนนกัศึกษาท างาน 50,000 50,000 50,000 50,000 0 50,000
         ในช่วงปดิภาคเรียนและสอนพิเศษช่วงปดิภาค
         เรียนและเสาร์ - อาทิตย์
       - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ 26,000 26,000 26,000 26,000 0 26,000
         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
       - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นใหม่เหนอื - 168,000 289,100 -3.51 279,300
       - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นปางงุ้น - 145,600 112,700 23.33 147,000
       - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม - 235,200 235,200 -17.07 200,900
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ประมาณการ

       - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล - 324,800 249,900 13.56 289,100
       - ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นใหม่เหนอื - - - 100,300          -3.51 96,900            
       - ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นปางงุ้น - - - 39,100            23.33 51,000            
       - ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม - - - 81,600            -17.07 69,700            
       - ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล - - - 86,700            13.56 100,300          

รวมค่าใชส้อย 240,080 358,080 1,227,600 1,418,600 4.42 1,484,200
   ค่าวัสดุ
    วัสดุส านกังาน 10,000 10,000 10,000 5,000 0 5,000
     ค่าอาหารเสริมนม
       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นใหม่เหนอื 46,200             52,500             63,000            115,050          -3.51 111,150          
       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นปางงุ้น 48,300             58,800             54,600            44,850            23.33 58,500            
       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 79,800             77,700             88,200            93,600            -17.07 79,950            
         หนองหล่ม
       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล 98,700             100,800          121,800          99,450            13.56 115,050          
       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบา้นใหม่ 157,950          154,050          169,650          157,950          2.41 161,850          
       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบา้นแม่พริก 97,500             101,400          81,900            74,100            11.63 83,850            
       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบา้นหนองหล่ม 132,600          128,700          165,750          152,100          11.36 171,600          
       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบา้นปางงุ้น 117,000          103,350          113,100          115,050          4.84 120,900          
     ค่าอาหารกลางวันเด็กนกัเรียน 
       - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นใหม่เหนอื 123,200          140,000          - - -
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ประมาณการ

       - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น 128,800          156,800          - - -
         ปางงุ้น
       - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 212,800          207,200          - - -
         หนองหล่ม
        - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล 263,200          268,800          - - -
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000             10,000             10,000            5,000              0 5,000              

รวมค่าวัสดุ       1,526,050       1,570,100          878,000          862,150 5.55          912,850 
รวมหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ       1,771,130       1,928,180       2,105,600       2,457,950 2.14       2,511,650 

รวมงบด าเนินการ 1,771,130 1,928,180 2,105,600 2,457,950 2.14 2,511,650
งบลงทนุ
หมวดค่าครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
   ค่าครุภณัฑ์
      ครุภณัฑ์ส านกังาน - - - 6,000 29.41 8,500

รวมหมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง -                 -                 -                 6,000             29.41 8,500             
รวมงบลงทนุ -                 -                 -                 6,000             29.41 8,500             

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
   เงินอุดหนุน
     อุดหนนุส่วนราชการ
       - อุดหนนุโรงเรียนบา้นหนองหล่ม 272,000          264,000          340,000          312,000          11.36 352,000          
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       - อุดหนนุโรงเรียนบา้นแม่พริก 200,000          208,000          168,000          152,000          11.63 172,000          
       - อุดหนนุโรงเรียนบา้นใหม่ 324,000          316,000          348,000          324,000          2.41 332,000          
       - อุดหนนุโรงเรียนบา้นปางงุ้น 240,000          212,000          232,000          236,000          4.84 248,000          
       - อุดหนนุโรงเรียนบา้นหนองหล่ม 30,000             -                  -                  -                  
       - อุดหนนุโรงเรียนบา้นแม่พริก 30,000             -                  -                  -                  
       - อุดหนนุโรงเรียนบา้นใหม่ 30,000             -                  -                  -                  
       - อุดหนนุโรงเรียนบา้นปางงุ้น 30,000             -                  -                  -                  

รวมเงินอุดหนุน       1,036,000       1,120,000       1,088,000       1,024,000 7.25       1,104,000 
รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,036,000 1,120,000 1,088,000 1,024,000 7.25 1,104,000

รวมงบเงินอุดหนุน       1,036,000       1,120,000       1,088,000       1,024,000 7.25       1,104,000 
รวมงานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 3,275,730      3,790,584      4,012,720      6,821,230      4.24 7,123,350      

รวมแผนงานการศึกษา 3,275,730       3,790,584      4,012,720      6,821,230      4.24 7,123,350      
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข
งบบคุลากร
หมวดเงินเดอืนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
    เงินเดือนพนกังาน 210,600          223,080          244,320          5.83 259,440          

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 210,600          223,080          244,320          5.83 259,440          
รวมเงินเดอืนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว 210,600          223,080          244,320          5.83 259,440          
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ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ยอดตา่ง
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ป ี2561

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2561
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

รวมงบบคุลากร 210,600         223,080         244,320         5.83 259,440         
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
   ค่าตอบแทน
     ค่าเช่าบา้น 28,800             36,000            36,000            0 36,000            

รวมค่าตอบแทน 28,800           36,000           36,000           0 36,000           
   ค่าใชส้อย
     รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
       - ค่าจ้างเหมาบริการ - 100 50,000            
     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น
       - ค่าธรรมเนยีมลงทะเบยีน 10,000             10,000            10,000            0 10,000            

รวมค่าใชส้อย 10,000           10,000           10,000           83.33 60,000           
   ค่าวัสดุ
       - วัสดุส านกังาน 5,000               5,000              5,000              0 5,000              
       - วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000               5,000              5,000              0 5,000              
       - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,000             10,000             5,000              5,000              0 5,000              

รวมค่าวัสดุ 10,000             20,000             15,000            15,000            0 15,000            
รวมหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 10,000             58,800             61,000            61,000            45.05 111,000          
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ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ยอดตา่ง
 %

ป ี2561

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2561
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

รวมงบด าเนินการ 10,000             58,800             61,000            61,000            45.05 111,000          
รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการสาธารณสุข 10,000             269,400          284,080          305,320          17.58 370,440          

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
   ค่าใชส้อย
     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม่เข้า
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
       - ค่าใช้จ่ายโครงการปอูงกันควบคุมโรค ระงับ โรคติดต่อและ
โรคระบาดอื่นๆ

150,000          150,000          50,000            50,000            28.57 70,000            

       - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร สาธารสุข (อส
ม.)

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

       - ค่าใช้จ่ายโครงการปอูงกันและแก้ไขโรคเอดส์ 10,000             5,000               5,000              5,000              0 5,000              
          - ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาเด็กตังครรภ์ก่อนวยั
       - ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่าง
หญิงและชายในครอบครัว

10,000             -                   -                  -                  -                  

       - โครงการผลิตส่ือและ/หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ

              5,000               5,000 
-                  -                  -                  

       - โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริโภคและเรียกร้องสิทธอิันชอบธรรม 10,000             5,000               5,000              5,000              0 5,000              
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2561
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

       - โครงการสร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วม ในงาน
คุ้มครองผู้บริโภคท้องถิ่น

10,000             5,000               5,000              - -

       - โครงการตรวจสอบติดตามคุ้มครองผู้บริโภค 10,000             5,000               5,000              5,000              0 5,000              
         ด้านผลิตภณัฑ์อาหาร ยา เคร่ืองมือทางการแพทย์
         และวัตถุอันตรายในสถานท่ีจ าหนา่ยที่ระบุ
         ในพระราชบญัญัติแต่ละประเภท
       - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะในชุมชน 5,000              50 10,000            
       - ค่าใช้จ่ายโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบล 100,000          0 100,000          

รวมค่าใชส้อย 215,000         185,000         75,000           175,000         12.5 200,000         
รวมหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 215,000         185,000         75,000           175,000         12.5 200,000         

รวมงบด าเนินการ 215,000         185,000         75,000           175,000         12.5 200,000         
งบลงทนุ
หมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์
       - เคร่ืองพ่นหมอกควัน   -   -   -   -   - 

รวมหมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง  -  -  -  -  -
รวมงบลงทนุ  -  -  -  -  -

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
    เงินอุดหนุน
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2561
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

       เงินอุดหนนุกิจการท่ีเปน็สาธารณประโยชน์  -  - - - -
       อุดหนนุคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 90,000             135,000          135,000          -                  -                  
       ชุมชนประจ าหมูบ่า้น

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

รวมงานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน 305,000         320,000         210,000         175,000         12.5 200,000         
รวมแผนงานสาธารณสุข 315,000         589,400         494,080         480,320         15.8 570,440         

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
งบบคุลากร
หมวดเงินเดอืนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
    เงินเดือนพนกังาน 154,080 244,320 259,440 282,600 7.54 305,640
    เงินเพิ่มต่างๆของพนกังาน 29,640 0 - - -
    ค่าตอบแทนพนกังาน 75,240 119,568 120,960 128,400 5.81 136,320
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 32,760 18,000 24,000 24,000 0 24,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 291,720 381,888 404,400 435,000 6.64 465,960
รวมเงินเดอืนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว 291,720 381,888 404,400 435,000 6.64 465,960

รวมงบบคุลากร 291,720 381,888 404,400 435,000 6.64 465,960
งบด าเนินการ
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2561
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 5,000 - - - -

รวมค่าตอบแทน 5,000 - - - -
ค่าใชส้อย
     รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ     180,000          180,000          
     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม่เข้า
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
     -  ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบยีน 10,000            10,000            10,000            
     -  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสิทธิสตรี ผู้สูงอายุ พิการ เอดส์ 40,000             40,000             40,000            40,000            0 40,000            

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

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

รวมงบด าเนินการ 235,000         230,000         60,000           60,000           0 60,000           
งบลงทนุ
หมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์
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ประมาณการ

       - ครุภณัฑ์ส านกังาน   -   -   -   - 100               5,000 
       - ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์   -   -   -   - 100             16,000 

รวมหมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง  -  -  -  - 21,000           
รวมงบลงทนุ  -  -  -  - 21,000           

รวมงานงานบริหารงานทัว่ไปกับสังคมสงเคราะห์ 526,720         611,888         464,400         495,000         9.5 546,960         
งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
  ค่าใขส้อย
     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม่เข้า
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
      - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสด้วยวิถีพอเพียง 30,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000

รวมค่าใชส้อย 30,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000
รวมหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 30,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000

รามงบด าเนินการ 30,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000
รวมงานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 30,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 556,720 631,888 484,400 515,000 9.16 566,960
แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน
หมวดเงินเดอืนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว
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ประมาณการ

งบบคุลากร
   เงินเดือน (ฝุายประจ า)
     เงินเดือนพนกังาน 662,400          662,280          553,320          599,880          5.34 633,720          
     เงินเพิ่มต่างๆของพนกังาน 34,860             1,260               -                  -                  -                  
     เงินประจ าต าแหนง่ 42,000             42,000             42,000            42,000            0 42,000            
     ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 655,800          1,017,612        900,960          916,450          1.77 933,000          
     เงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจ้าง 317,520          54,000             120,000          120,000          0 120,000          

รวมงบบคุลากร 1,712,580      1,777,152      1,616,280      1,678,330      2.91 1,728,720      
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
   ค่าตอบแทน
    ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์
    แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 10,000             22,000             22,000            25,000            0 25,000            
     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 10,000             -                   -                  -                  -                  
     ค่าเช่าบา้น 15,000             13,000             -                  -                  -                  

รวมค่าตอบแทน 35,000           35,000           22,000           25,000           0 25,000           
   ค่าใชส้อย
     รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 160,000 200,000 300,000 300,000 15.25 354,000
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ประมาณการ

     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

 -  - -                  -                  -                  

       ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบยีน 50,000             50,000             50,000            50,000            0 50,000            
       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน 30,000             30,000             30,000            30,000            0 30,000            
       ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
       โครงการจัดท าระบบผังเมือง ผังชุมชน แผนที่ชุมชน 30,000             30,000             30,000            10,000            0 10,000            
       ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 100,000          100,000          200,000          100,000          50 200,000          

รวมค่าใชส้อย 370,000         410,000         610,000         490,000         23.91 644,000         
   ค่าวัสดุ
     วัสดุส านกังาน 30,000             30,000             30,000            30,000            0 30,000            
     วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 80,000             80,000             80,000            50,000            0 50,000            
     วัสดุก่อสร้าง 80,000             150,000          250,000          356,000          11 400,000          
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000             30,000             30,000            20,000            0 20,000            
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 200,000          300,000          350,000          250,000          0 250,000          
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000             -                  -                  -                  
     วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์             10,000             10,000             10,000             10,000 0             10,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์             40,000             40,000             40,000             30,000 0             30,000 
     วัสดุส ารวจ 100             20,000 

รวมค่าวัสดุ 470,000         690,000         790,000         746,000         7.9 810,000         
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 875,000         1,135,000      1,422,000      1,261,000      14.74 1,479,000      
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2561
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

รวมงบด าเนินการ 875,000         1,135,000      1,422,000      1,261,000      14.74 1,479,000      
งบลงทนุ
หมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
   ค่าครุภณัฑ์
     ครุภณัฑ์ส านกังาน             18,600             16,800 -100                     -   
     ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์             19,830               8,500 -100                     -   
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 100,000          100,000          100,000          100,000          50 200,000          

รวมหมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง 100,000          100,000          138,430          125,300          37.35 200,000          
รวมงบลงทนุ 100,000         100,000         138,430         125,300         37.35 200,000         

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 2,687,580      3,012,152      3,176,710      3,064,630      10.07 3,407,720      
งานไฟฟ้าและถนน
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
   ค่าใชส้อย
     รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ -                              50,000 84.91           331,450 

รวมค่าใชส้อย -                             50,000 84.91          331,450 
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ -                             50,000 84.91          331,450 

รวมงบด าเนินการ -                  50,000           84.91 331,450         
งบลงทนุ
หมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
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ประมาณการ

   ค่าครุภณัฑ์
     ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 52,000             -                  -                  -                  
     ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 200,000          33,150            -                  -                  
     ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 19,000             - -                  -                  
     ครุภณัฑ์โรงงาน 34,500             - -                  -                  
     ครุภณัฑ์เกษตร - 67,000            -100 -                  
   ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
     ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 4,857,000        4,395,750        1,972,000       1,305,000       25.55 1,752,900       
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 100,000          100,000          100,000          0 100,000          

รวมหมวดครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง 4,857,000      4,801,250      2,105,150      1,472,000      20.56 1,852,900      
รวมงบลงทนุ 4,857,000      4,801,250      2,105,150      1,522,000      30.32 2,184,350      

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
   เงินอุดหนุน
     เงินอุดหนนุส่วนราชการ
       - อุดหนนุการไฟฟูาส่วนภมูิภาคสาขาย่อยอ าเภอดอกค าใต้ 20,000             -                   -                  -                  -                  

รวมหมวดเงินอุดหนุน 20,000           -                 -                 -                -                
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000           -                 -                 -                -                

รวมงานไฟฟ้าและถนน 4,877,000      4,801,250      2,105,150      1,522,000      30.32 2,184,350      
รวมแผนงานเคหะและชมุชน 7,564,580      7,813,402      5,281,860      4,586,630      17.98 5,592,070      
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ประมาณการ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
งบด าเนินการ
   ค่าตอบแทน
      ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์
      แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         เงินตอบแทนเจ้าหนา้ที่ในการเลือกต้ัง 200,000          - -                  -                  -                  

รวมค่าตอบแทน 200,000         - -                 -                -                
   ค่าใชส้อย
     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม่เข้า
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
       ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 200,000          10,000             50,000            30,000            0 30,000            
       ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพราษฎร 50,000             100,000          100,000          50,000            0 50,000            
       ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 20,000             20,000             20,000            20,000            0 20,000            
       ค่าใช้จ่ายโครงการหมูบ่า้นเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในครอบครัว

30,000             20,000             20,000            20,000            
0

20,000            

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

       ค่าใช้จ่ายการส้รางความสมานฉันท์การปกปอูงสถาบนัส าคัญ
ของชาติและสร้างความเข็มแข็ง

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

       โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ 10,000             -                   -                  -                  -                  
       ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

-                  5,000              
0

5,000              

       ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด -                  10,000            0 10,000            
       โครงการปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริม
บ าบดัฟื้นฟูและส่งเสริมฝึกอาชีพใหแ้ก่ ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด

-                  

39,000            0 39,000            
รวมค่าใชส้อย 385,000         230,000         270,000         249,000         0 249,000         

รวมหมวดค่าตอบแทนค่าใชส้อย 585,000         230,000         270,000         249,000         0 249,000         
รวมงบด าเนินการ 585,000 230,000 270,000         249,000         0 249,000         

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
   เงินอุดหนุน
      เงินอุดหนนุส่วนราชการ
       - อุดหนนุสถานตี ารวจภภูรอ าเภอดอกค าใต้  -  - - - -
     เงินอุดหนนุกิจการท่ีเปน็ประโยชน์
       - อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่า้น 45,000             90,000             -                  -                  -                  
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ประมาณการ

       - อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่า้น 180,000          135,000          -                  -                  -                  
รวมเงินอุดหนุน 225,000         225,000         -                  -                -                

รวมหมวดเงินอุดหนุน 225,000         225,000         -                  -                -                
รวมงบเงินอุดหนุน 225,000         225,000         -                  -                -                

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชมุชน 810,000         455,000         270,000         249,000         0 249,000         
รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 810,000         455,000         270,000         249,000         0 249,000         

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
งบด าเนินการ
   ค่าใชส้อย
     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม่เข้า
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
       -ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน 150,000          350,000          350,000          100,000          0 100,000          

รวมค่าใชส้อย 150,000         350,000         350,000         100,000         0 100,000         
   ค่าวัสดุ
     วัสดุกีฬา 50,000           50,000           -                 -                -                

รวมค่าวัสดุ 50,000           50,000           -                 -                -                
รวมหมวดค่าตอบแทนค่าใชส้อย 200,000         400,000         350,000         100,000         0 100,000         
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ประมาณการ

รวมงบด าเนินการ 200,000 400,000 350,000         100,000         0 100,000         

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

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

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 200,000         537,000         358,000         100,000         0 100,000         
งานศาสนาวัฒนาธรรมทอ้งถ่ิน
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
งบด าเนินการ
   ค่าใชส้อย
     รายจ่ายเกี่ยวเการรับรองและพิธีการ
       - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ 40,000             40,000             40,000            40,000            0 40,000            
       - ค่าใช้จ่ายงานวันปยิะมหาราช 10,000             10,000             10,000            10,000            0 10,000            
       - ค่าใช้จ่ายงานวันลอยกระทง 100,000          100,000          300,000          100,000          0 100,000          
       - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อแหง่ชาติ 30,000             30,000             30,000            10,000            0 10,000            
       - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสักการะเจ้าพ่อค าปวน 100,000          300,000          100,000          40,600            59.4 100,000          
       - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 10,000             10,000             10,000            10,000            0 10,000            
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ประมาณการ

       - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แหง่ชาติ 30,000             30,000             30,000            10,000            0 10,000            
       - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมคณะกรรมการบริหาร โครงการวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชน 10,000             10,000             -                  -                  -                  
       - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมคณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรมต าบล 10,000             50,000             5,000              5,000              0 5,000              
        - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมต าบล - -             10,000               5,000 0               5,000 
        - ค่าใช้จ่ายขับเคล่ือนการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม - -               5,000               5,000 0               5,000 

รวมค่าใชส้อย 340,000         580,000         540,000         235,600         20.14 295,000         
รวมหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 340,000         580,000         540,000         235,600         20.14 295,000         

รวมงบด าเนินการ 340,000         580,000         540,000         235,600         20.14 295,000         
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
   เงินอุดหนุน
     เงินอุดหนนุส่วนราชการ
       - อุดหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้โครงการจัดงานวัน
ดอกค าใต้งาม

            20,000             20,000             20,000 

       - อุดหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้โครงการจัดงาน
บวงสรวงพ่อขุนง าเมือง

8,000               8,000               8,000              

       - อุดหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้โครงการจัดงานรัฐ
พิธีและงานพิธีต่าง ๆ

15,000             15,000             15,000            

     เงินอุดหนนุเอกชน
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       - อุดหนนุมูลนธิิพ่อขุนง าเมืองจังหวัดพะเยา โครงการจัดงาน
บวงสรวงพ่อขุนง าเมือง

5,000               5,000               -                  -                  -                  

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

รวมงบเงินอุดหนุน 48,000           48,000           43,000           -                -                
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 388,000         628,000         583,000         235,600         20.14 295,000         

รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 588,000         1,165,000      941,000         335,600         15.04 395,000         
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
หมวดเงินเดอืนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว
งบบคุลากร
   เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
     เงินเดือนพนกังาน 190,080          180,720          - -

รวมงบบคุลากร 190,080          180,720          - -
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
   ค่าใชส้อย
     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม้เข้า ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
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       - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนบัสนนุศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลหนองหล่ม 20,000             10,000             20,000            20,000            0 20,000            

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

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

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

รวมเงินอุดหนุน 15,000           15,000           7,000             - -
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000           15,000           7,000             - -

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 55,000           265,080         217,720         30,000           0 30,000           
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปา่ไม้
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
   ค่าใชส้อย
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ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ยอดตา่ง
 %

ป ี2561

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2561
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

     รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการท่ีไม้เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
       - โครงการส่งเสริมการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

80,000             30,000             40,000            40,000            0 40,000            

       - โครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ าล าธาร 24,000             30,000             30,000            30,000            0 30,000            
       - ค่าใช้จ่ายโครงการปอูงกันควบคุมไฟปาุและหมอกควัน 40,000             20,000             10,000            10,000            0 10,000            

รวมค่าใชส้อย 144,000         80,000           80,000           80,000           0 80,000           
รวมหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 144,000         80,000           80,000           80,000           0 80,000           

รวมงบด าเนินการ 144,000         80,000           80,000           80,000           0 80,000           
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปา่ไม้ 144,000         80,000           80,000           80,000           0 80,000           

รวมแผนงานการเกษตร 199,000         345,080         297,720         110,000         0 110,000         
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
   งบกลาง
    ค่าช าระหนีเ้งินต้น 280,500          -                   -                  -                  -                  
     ค่าช าระดอกเบีย้ 144,500          -                   -                  -                  -                  
     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 180,000          120,000          120,000          150,000          11.76 170,000          
     เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ - 9,062,400       -10.28 8,217,600       
     เบีย้ยังชีพคนพิการ - 4,521,600       13.59 5,232,600       
     เบีย้ยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 240,000          240,000          240,000          300,000          0 300,000          
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ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ยอดตา่ง
 %

ป ี2561

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2561
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการ

     เงินส ารองจ่าย 378,412          261,750          319,140          416,450          -8.33 384,410          
     รายจ่ายตามข้อผูกพัน
       - เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 105,380          116,000          120,000          120,000          20 150,000          
       - ทุนการศึกษา 90,000             -                   -                  45,000            0 45,000            
       - ค่าตอบแทนเงินรางวัลน าจับแก่เจ้าพนกังาน 1,000               1,000               1,000              1,000              0 1,000              
         ตาม พ.ร.บ.
       - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองหล่ม 300,000          100,000          100,000          100,000          -100 -                  
       - ค่าบ ารุงสันนบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย 20,458             27,299             23,920            26,430            3.15 27,290            
       - เงินช่วยพิเศษ 30,000             30,000              -  - -                  
       - เงินช่วยพิเศษ
     เงินสมทบกองทุนบ าเนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 300,160          340,160          310,000          320,000          3.03 330,000          

รวมงบกลาง 2,070,410      1,236,209      1,234,060      15,062,880    -1.38 14,857,900    
รวมงานงบกลาง 2,070,410      1,236,209      1,234,060      15,062,880    -1.38 14,857,900    

รวมแผนงานงบกลาง 2,070,410      1,236,209      1,234,060      15,062,880    -1.38 14,857,900    
รวมทกุแผนงาน 24,000,000    27,000,000    23,000,000    39,000,000    2.5 40,000,000    



รายจ่ายประจ า 37,815,650 งบลงทุน 2,184,350
ประมาณรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 40,000,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน  แยกเปน็

แผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) รวม 9,455,000 บาท

งานบริหารทัว่ไป (00111) รวม ๙,๑๘๐,๐๐๐ บาท

งบบคุลากร (520000) รวม ๖,๔๕๓,๖๐๐ บาท

  หมวดเงินเดอืนค่าจา้งประจ าและค่าจา้งชั่วคราว รวม ๖,๔๕๓,๖๐๐ บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) (521000) รวม ๒,๖๒๔,๖๔๐ บาท
๑.  เงินเดอืนนายก/รองนายก (๒๑๐๑๐๐) จ านวน ๖๙๕,๕๒๐ บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก ่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
ตามอตัราท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนด  โดยค านวณ ต้ังจ่ายไว้  ๑๒ เดือน   ดังนี้
(๑)  นายกเทศมนตรี  เดือนละ  ๒๗,๖๐๐.- บาท  จ านวน  ๑๒  เดือน เป็นเงิน ๓๓๑,๒๐๐ บาท
(๒)  รองนายกเทศมนตรี เดือนละ  ๑๕,๑๘๐.-  บาท  ๑๒ เดือน จ านวน ๒ คน เป็นเงิน 364320 บาท
ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
๒. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  (๒๑๐๒๐๐) จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
ตามอตัราท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนด โดยค านวณต้ังจ่ายไว้   ๑๒ เดือน   ดังนี้
(๑)  นายกเทศมนตรี เดือนละ  ๔,๐๐๐.-บาท จ านวน ๑๒  เดือน เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท
(2)  รองนายกเทศมนตรี เดือนละ  3,๐๐๐.-บาท จ านวน ๑๒  เดือน จ านวน 2 คน เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท
ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
๓. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (๒๑๐๓๐๐) จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารได้แก ่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
ตามอตัราท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนด  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้  ๑๒ เดือน   ดังนี้
(๑)  นายกเทศมนตรี เดือนละ  ๔,๐๐๐.-บาท จ านวน  ๑๒  เดือน เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท
(๒)  รองนายกเทศมนตรี เดือนละ  ๓,๐๐๐.- บาท  ๑๒ เดือน จ านวน  ๒  คน เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท
ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
๔. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี (๒๑๐๔๐๐) จ านวน ๑๙๘,๗๒๐ บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
ตามอตัราท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนดโดยค านวณต้ังจ่ายไว้   ๑๒ เดือน ดังนี้
(๑)  เลขานุการนายกเทศมนตรี  เดือนละ ๙,๖๖๐ บาท  จ านวน ๑๒ เดือน  เป็นเงิน ๑๑๕,๙๒๐ บาท
(๒)  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  เดือนละ ๖,๙๐๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน      เป็นเงิน ๘๒,๘๐๐ บาท
ตั้งจา่ยจากเงินรายได้

รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1

เทศบาลต าบลหนองหล่ม
อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา
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๕. เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาเทศบาล  (๒๑๐๖๐๐) จ านวน ๑,๔๙๐,๔๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล โดยค านวณต้ังจ่ายไว้  ๑๒ เดือน ดังนี้
(๑)  ประธานสภาเทศบาล   เดือนละ  ๑๕,๑๘๐.- บาท จ านวน ๑๒ เดือน  เป็นเงิน ๑๘๒,๑๖๐ บาท
(๒)  รองประธานสภาเทศบาล  เดือนละ ๑๒,๔๒๐.-บาท จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๔๙,๐๔๐ บาท
(๓)  สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ ๙,๖๖๐.-บาทจ านวน ๑๐ คนจ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑,๑๕๙,๒๐๐ บาท
ตั้งจา่ยจากเงินรายได้

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (๕๒๒๐๐๐)  รวม ๓,๘๒๘,๙๖๐ บาท
๑. เงินเดอืนพนักงาน  (๒๒๐๑๐๐)  จ านวน ๓,๐๓๘,๘๘๐ บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีใหแ้กพ่นักงานเทศบาล จ านวน ๑1 อตัรา
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล หวัหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองคลัง  นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ นักจัดการงานท่ัวไปปฏบิัติการ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน นักวิชาการ
จัดเกบ็รายได้ช านาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน เจ้าพนักงานจัดเกบ็
รายได้ปฏบิัติงาน  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้  ๑๒ เดือน 
ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้ (ส านักปลัด,กองคลัง)
2. เงินประจ าต าแหน่ง  (๒๒๐๓๐๐) จ านวน ๑๓๒,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงานท่ีได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วย
เงินเดือนเงินประจ าต าแหน่ง และมสิีทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากบัอตัราเงินประจ าต าแหน่งท่ีได้รับ
อยู่  อตัราเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท จ านวน  ๑  ต าแหน่ง และอตัราเดือนละ  ๓,๕๐๐ บาท จ านวน  ๒  ต าแหน่ง
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้  ๑๒ เดือน  
ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้ (ส านักปลัด,กองคลัง)
3. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (๒๒๐๖๐๐) จ านวน ๕๖๒,๐๘๐ บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างใหแ้กพ่นักงานจ้างตามภารกจิ จ านวน 5 อตัรา
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้  ๑๒ เดือน ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้  (ส านักปลัด,กองคลัง)
4. เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจา้ง  (๒๒๐๗๐๐)  จ านวน 96,000 บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพช่ัวคราวใหแ้กพ่นักงานจ้างตามภารกจิ จ านวน  5 อตัรา
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้  ๑๒  เดือน ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้ (ส านักปลัด,กองคลัง)

งบด าเนินการ (530000) รวม ๒,๕๖๖,๔๐๐ บาท

     หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ รวม 1,891,400 บาท
ค่าตอบแทน (531000) รวม 189,400 บาท
๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(๓๑๐๑๐๐)                             รวม ๕๐,๐๐๐ บาท
   ๑.๑ ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือการจา้ง, กรรมการตรวจการจา้ง จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท
ผู้ควบคุมงานกอ่สร้าง
        เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้างและผู้ควบคุมงานกอ่สร้าง ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
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   ๑.๒ เงินตอบแทนรางวัลการสอบและการตรวจการประเมนิบคุลากรตามทีร่ะเบยีบ
กฎหมายและหนังสือส่ังการก าหนด จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
      เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรางวัลการสอบและการตรวจการประเมนิบุคลากรตามท่ี
ระเบียบกฎหมายและหนังสือส่ังการก าหนด  ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
๒. ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) รวม 20,000 บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นักงานเทศบาล พนักงานจ้างตาม
ภารกจิ พนักงานจ้างท่ัวไป และผู้มสิีทธิเบิกได้  ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
๓. ค่าเชา่บา้น   (๓๑๐๔๐๐) รวม ๑๐๖,๘๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใหก้บัพนักงานเทศบาลผู้มสิีทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ) ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
(ส านักปลัด,กองคลัง)                        
๔. เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบตุร  (๓๑๐๕๐๐) รวม ๑๒,๖๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและผู้ท่ีมสิีทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ ฯ ก าหนด ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้(ส านักปลัด,กองคลัง)

ค่าใชส้อย  (532000) รวม ๑,๔๓๒,๐๐๐ บาท
๑. รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ  (๓๒๐๑๐๐)  รวม ๘๖๐,๐๐๐ บาท
   ๑.๑  ค่ารับวารสาร    จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท
         เพือ่จ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสารและอื่น ๆ   ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
   ๑.2  ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
        เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาใหผู้้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซ่ึงมใิช่เป็นการประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภณัฑ์หรือส่ิงกอ่สร้าง อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และค่าจ้างเหมาก าจัด
ขยะอนัตรายในชุมชน ฯลฯ และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง(ส านักปลัด,กองคลัง) ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
   ๑.3  ค่าเชา่เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท
        เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ เคร่ือง เพือ่ใช้ในเทศบาลต าบลหนองหล่ม
ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
   ๑.4  ค่าเบีย้ประกันภยั จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
        เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ประกนัภยั รถยนต์  รถจักรยานยนต์  และรถอื่น ๆ  ของส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
   ๑.5  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท
        เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าเอกสารเผยแพร่
ท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
๒. รายจา่ยเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐) รวม ๒๒,๐๐๐ บาท
   ๒.๑  ค่ารับรอง จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท
       เพือ่จ่ายเป็นค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญหรือของทีร่ะลึก  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรองท้ัง
ค่าบริการ ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายท่ีเกี่ยวกบัการรับรอง การต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน   
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือ ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  ซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
ตั้งจา่ยจากเงินรายได้

-68-



   ๒.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชมุสภาทอ้งถ่ิน หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท

        เพือ่จ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรอง ในการการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกบัรัฐวิสาหกจิหรือเอกชน  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ต่างๆ เคร่ืองใช้ในการเล้ียงรับรอง
และค่าบริการอื่นๆ ท้ังนี้ใหร้วมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงเข้าร่วมประชุม ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
๓. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐)

รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท
   ๓.๑  ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน  จดันิทรรศการ  การประกวด  การฝึกอบรม และสมัมนา
การแขง่ขนั ตา่ง ๆ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  จัดนิทรรศการ  การประกวด  การฝึกอบรม และ
สัมมนาต่าง ๆ  การแข่งขัน และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
   3.2  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
   เพือ่จ่ายเป็นค่ะรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหนังสือส่ังการต่าง
ของสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ และ
พนักงานจ้างท่ัวไป (ส านักปลัด,กองคลัง) ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
   ๓.3  ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
        เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   
เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ของผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกจิ  พนักงานจ้างท่ัวไป  และ สมาชิกสภาเทศบาล   
ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้ (ส านักปลัด  กองคลัง)
   ๓.4  ค่าพวงมาลยั  ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไมแ้ละพวงมาลา จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
       เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือพวงมาลัย  ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไมห้รือพวงมาลาในพิธีต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง   ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
   ๓.5  ค่าใชจ้า่ยโครงการพัฒนาเพ่ือการบริหารทีม่ปีระสทิธิภาพ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
        เพือ่จ่ายเป็นค่าการออกบริการประชาชนเคล่ือนท่ี  จัดหาตู้รับเร่ืองราวร้องทุกข์  
ร้องเรียนประจ าหมู่บ้าน  การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร  เช่น  แผ่นพับ  ใบปลิว  โปสเตอร์  และจัดท าป้ายปิด
ประกาศข้อมลูข่าวสารประจ าหมู่บ้าน  และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 163  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
   ๓.6  ค่าใชจ้า่ยโครงการสง่เสริม การจดัท าแผนและการจดัประชมุประชาคม จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
        เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาต าบลและการจัดประชุม
ประชาคมแผนส่ีปีและแผนชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 164
ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้
   3.7  ค่าใชจ้า่ยโครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นภาษาอังกฤษ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
        เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านภาษาองักฤษและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 159   ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้3,300 บาท
ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 1,700 บาท
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   3.8  ค่าใชจ้า่ยโครงการวันเทศบาล จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีจ าเป็น ในการจัดงานวันเทศบาล ประจ าปี  พ .ศ. 25๖1
หรืออื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 208   ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
   3.9  ค่าใชจ้า่ยโครงการวันทอ้งถ่ินไทย จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทยและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนา
ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 207  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้

๔. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์นิ (๓๒๐๔๐๐) จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีช ารุดเสียหาย ได้แก ่เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองปรับอากาศ  ฯลฯ  และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   ตั้งจา่ยจากเงินรายได้

ค่าวัสด ุ  (533000)   รวม ๒๗๐,๐๐๐ บาท
๑. วัสดสุ านักงาน  (๓๓๐๑๐๐)  รวม ๖๕,๐๐๐ บาท
   ๑.๑ ค่าวัสดสุ านักงาน จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
       เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา
แฟ้ม  ฯลฯ  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
   ๑.๒ ค่าน้ าดื่ม จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท
       เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
๒. วัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ(๓๓๐๒๐๐) จ านวน 10,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน  ขาต้ังไมโครโฟน สายอากาศหรือเสาอากาศ
ส าหรับวิทยุ   ฯลฯ   และอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง   ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
๓. วัสดงุานบา้นงานครัว  (๓๓๐๓๐๐) จ านวน ๔๕,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านครัวต่างๆ เช่น แปรง ไมก้วาด ผงซักฟอก ฯลฯ
ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
๔. วัสดยุานพาหนะและขนสง่  (๓๓๐๗๐๐) จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์
หวัเทียน  เบาะรถยนต์  แบตเตอร่ี  ไฟเบรก  น็อตและสกรู ฯลฯ และรถยนต์  รถจักรยานยนต์
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์   ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
๕. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น  (๓๓๐๘๐๐) จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนต่าง ๆ เช่น น้ ามนัดีเซล  น้ ามนัเบนซิน  ถ่าน 
แกส๊หงุต้ม  ฯลฯ    ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
๖. วัสดคุอมพิวเตอร์  (๓๓๑๔๐๐) จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมลู  หวัพิมพ์หมกึพิมพ์
แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
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ค่าสาธารณูปโภค  (534000) รวม ๖๗๕,๐๐๐ บาท
  หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม ๖๗๕,๐๐๐ บาท
๑. ค่าไฟฟ้า  (๓๔๐๑๐๐) จ านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส านักงานเทศบาล  ค่าไฟฟ้าระบบประปาและค่าไฟฟ้าสาธารณะ 
อาคารสถานท่ีอื่นๆ ท่ีเทศบาลรับผิดชอบและกระแสไฟฟ้าสาธารณะท่ี ก .ฟ.ภ.เรียกเกบ็   ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
๒. ค่าโทรศัพท ์(๓๔๐๓๐๐) จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของส านักงานเทศบาลรวมท้ังค่าโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการต่าง ๆ            
ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
๓. ค่าบริการไปรษณีย ์(๓๔๐๔๐๐) จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
ในระบบ GFMIS    และอื่นๆ   ตั้งจา่ยจากเงินรายได้

๔. ค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม   (๓๔๐๕๐๐) จ านวน ๓๕,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรสาร  ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกบัการใช้ระบบอนิเตอร์เน็ต  และค่าส่ือสารอื่น ๆ  เช่น เคเบิล้ทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณ  ค่าเช่าคู่สายวงจร
ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย,ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต, ค่าเช่าบริการศูนย์ส่งสัญญาณระบบอนิเตอร์เน็ต
และการส่ือสารอื่น ๆ  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้

งบลงทนุ รวม ๑๒๔,๐๐๐ บาท
  หมวดค่าครุภณัฑ์ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม ๑๒๔,๐๐๐ บาท

ค่าครุภณัฑ์   (541000) รวม ๑๒๔,๐๐๐ บาท
1. ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ( ๔๑๐๗๐๐) รวม ๒๔,๐๐๐ บาท
   1.1 เครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร์ จ านวน ๒๔,๐๐๐ บาท
       เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไมน่้อยกว่า ๓.๐๐๐ ANSI Lumens
จ านวน 1 เคร่ือง  (รายละเอยีดตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี ๒๕60) โดยมคุีณลักษณะดังนี้
๑.      เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกบัอปุกรณ์เพือ่ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2.      ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3.      ระดับ SVGA และ XGA  เป็นระดับความละเอยีดของภาพท่ี True
4.      ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนานค่าความส่องสว่างขั้นต่ า
5.   สินค้ามกีารรับประกนัคุณภาพ อะไหล่และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 236 ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
2. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์  (๔๑๑๘๐๐) จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีช ารุดเสียหาย ได้แก ่รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ฯลฯ และอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
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งบเงินอุดหนุน (560000) รวม ๑๖,๐๐๐ บาท
  หมวดเงินอุดหนุน รวม ๑๖,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน (561000) รวม ๑๖,๐๐๐ บาท
1.เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน รวม ๑๖,๐๐๐ บาท
  1.1 อุดหนุนองค์การบริหารสว่นต าบลดอกค าใต้ จ านวน ๑๖,๐๐๐ บาท
      เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ปราฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 165 ตั้งจา่ยจากเงินรายได้

งบรายจา่ยอ่ืน (550000) รวม 20,000 บาท
  หมวดรายจา่ยอ่ืน รวม 20,000 บาท

รายจา่ยอ่ืน (551000)  รวม 20,000 บาท
1  ค่าจา้งทีป่รึกษา รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
  ๑.1 ค่าจา้งทีป่รึกษา จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
      เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างในการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพืน้ท่ีต าบลหนองหล่ม
ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
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งานบริหารงานคลัง (00113) รวม ๒๗๕,๐๐๐ บาท
งบด าเนินการ (530000) รวม ๒๒๕,๐๐๐ บาท
   หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ รวม ๒๒๕,๐๐๐ บาท

ค่าใชส้อย  (532000) รวม 60,000 บาท
  1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐)   

รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
    1.1   ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าแผนทีภ่าษี จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
        เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายในการจัดท าแผนท่ีภาษีและปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี
ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
     1.2 ค่าใชจ้า่ยในการเพ่ิมประสทิธิภาพการจดัเก็บรายได้ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
        เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้องในการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได้ ฯลฯ  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
2. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์นิ (๓๒๐๔๐๐) จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีช ารุดเสียหาย ได้แก ่เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ฯลฯ และอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง ตั้งจา่ยจากเงินรายได้

ค่าวัสด ุ  (533000) รวม 165,000 บาท
๑. วัสดสุ านักงาน  (๓๓๐๑๐๐) จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ส านักงาน ต่าง ๆ เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ
ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
๒. วัสดคุอมพิวเตอร์  (๓๓๑๔๐๐) จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เช่น  แผ่นบันทึกข้อมลู  หวัพิมพ์  หมกึพิมพ์
แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
3. วัสดยุานพาหนะและขนสง่  (๓๓๐๗๐๐) จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ หวัเทียน
เบาะรถยนต์  แบตเตอร่ี  ไฟเบรก น็อตและสกรู ฯลฯ และรถยนต์  รถจักรยานยนต์
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
4.  วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น  (๓๓๐๘๐๐) จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนต่าง ๆ เช่น น้ ามนัดีเซล  น้ ามนัเบนซิน  ถ่าน
แกส๊หงุต้ม  ฯลฯ  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
5.วัสดอ่ืุน ๆ (331700) จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถังขยะ ตั้งจา่ยจากเงินรายได้

งบลงทนุ รวม ๕๐,๐๐๐ บาท
  หมวดค่าครุภณัฑ์ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม ๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าครุภณัฑ์   (541000) รวม ๕๐,๐๐๐ บาท
3. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์  (๔๑๑๘๐๐) จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีช ารุดเสียหาย ได้แก ่รถยนต์ส่วนกลาง 
รถจักรยานยนต์  ฯลฯ และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120) รวม ๑,๐๘๐,๒๘๐ บาท

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน (00121) รวม ๗๓๕,๒๘๐ บาท
งบบคุลากร รวม ๓๑๔,๒๘๐ บาท
  หมวดเงินเดอืนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว รวม ๓๑๔,๒๘๐ บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)  (๕๒๒๐๐๐)  รวม ๓๑๔,๒๘๐ บาท

๑.  เงินเดอืนพนักงาน  (๒๒๐๑๐๐)  จ านวน 194,280 บาท
    เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีให้แกพ่นักงานเทศบาลของงานป้องกนัภัยฝ่าย 
พลเรือนและระงับอคัคีภัย จ านวน  ๑  อตัรา   ต าแหน่งเจา้พนักงานป้องกนัปฏิบัติงาน  ก าหนดโดยค านวณ
ต้ังจา่ยไว้ ๑๒ เดือน ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
๒.  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐) จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งท่ัวไป  จ านวน  ๑  อตัรา  โดยค านวณต้ังจา่ยไว้  ๑๒ เดือน
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
3. เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจ้าง  (๒๒๐๗๐๐)  จ านวน 12,000 บาท
  เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวให้แกพ่นักงานจา้งท่ัวไป จ านวน  ๑ อตัรา
โดยค านวณต้ังจา่ยไว้  ๑๒  เดือน ตัง้จ่ายจากเงินรายได้

งบด าเนินการ (530000) รวม 399,000 บาท
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ รวม 399,000 บาท

ค่าใช้สอย  (532000) รวม ๓๖๔,๐๐๐ บาท
1. รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (320100) รวม ๓๕๔,๐๐๐ บาท
  ๑.1  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 354,000 บาท
     เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาให้ผู้รับจา้งท าการอยา่งใดอยา่งหนึง่ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ 
ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงกอ่สร้างอยา่งใดและอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้รับจา้งฯลฯ
และอืน่ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐)

รวม 10,000 บาท
  2.1  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหนังสือส่ังการต่างๆ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า  พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้

ค่าวสัด ุ  (533000) รวม 35,000 บาท
๑. วสัดสุ านักงาน  (๓๓๐๑๐๐)  จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา 
แฟม้  ฯลฯ  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
๒. วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ(๓๓๐๒๐๐) จ านวน 10,000 บาท
  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุไฟฟา้และวิทย ุเช่น ไมโครโฟน  ขาต้ังไมโครโฟน สายอากาศหรือเสาอากาศ
ส าหรับวิทย ุ  ฯลฯ   และอืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วขอ้ง   ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
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๓. วสัดกุ่อสร้าง   (๓๓๐๖๐๐) จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออปุกรณ์วัสดุกอ่สร้างต่าง ๆ   เช่น   สี แปรงทาสี  กระเบือ้ง ปูนซีเมนต์ 
ทราย สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ  เสียม สว่าน  เล่ือย ท่อน้ า  และอปุกรณ์ประปา  ไม้ต่าง ๆ   ท่อต่าง ๆ
และอืน่ๆท่ีเกีย่วขอ้ง  ฯลฯ    ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
4. วสัดเุครื่องแตง่กาย (๓๓๑๒๐๐) จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายส าหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เส้ือ
สะท้อนแสง  กางเกง  รองเท้า  หมวก เขม็ขดั  ผ้าผูกขอ้  และวัสดุเคร่ืองแต่งกาย อืน่ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
5. วสัดคุอมพิวเตอร์  (๓๓๑๔๐๐) จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
       เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นบันทึกขอ้มูล  หัวพมิพห์มึกพมิพ์
แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
  หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง รวม 22,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์   (541000) รวม 22,000 บาท
๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๔๑๑6๐๐) รวม 22,000 บาท
   1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๒,๐๐๐ บาท
      เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ จ านวน ๑ เคร่ือง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560) โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือดีกว่า ดังนี ้

1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟกิ (Graphics Processing 
Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 

2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรือดีกว่า ดังนี ้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูภ่ายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูบ่นแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ท่ีมี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Disk ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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- มีแป้นพมิพแ์ละเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า

19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย 
- มี KEYBOARD
- มี MOUSE พร้อมแผ่นรองเม้าส์
- มีเคร่ืองส ารองไฟไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ VA หรือดีกว่า ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี 

(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 239 ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย (00123) รวม ๓๔๕,๐๐๐ บาท
  งบด าเนินการ (530000) รวม 295,000 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ รวม 295,000 บาท
ค่าใช้สอย  (532000)    รวม 270,000 บาท
1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐)

รวม ๒๗๐,๐๐๐ บาท
  1.1  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการกจิกรรมของอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน
และการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 166 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
  1.๒  ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและลดอุบตัเิหตใุนช่วงปใีหม่และเทศกาลสงกรานต์

จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
    เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น 
เช่น เทศกาล ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น โดยจา่ยเป็นค่าตอบแทน อปพร.   และอืน่ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง และ
ค่าใช้จา่ยอืน่ท่ีจ าเป็น ฯลฯ ส าหรับชุดปฏิบัติการประจ าจดุตรวจ ด่านตรวจร่วมและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนท่ีสัญจรผ่านไปมา ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 166
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ 
   1.3  ค่าใช้จ่ายเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเป็นค่าบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ  ท่ีอาจเกดิขึน้  ซ่ึงมิอาจคาดหมายได้ล่วงหน้า
โดย   จา่ยเป็นค่าวัสดุ  อปุกรณ์กอ่สร้างต่าง ๆ ส่ิงของเคร่ืองใช้อปุโภค  บริโภค  ในการช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ  หรือภัย อืน่ ๆ ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าท่ี 167   ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
   1.4  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันสาธารณภัย จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการฝึกซ้อมแผนป้องกนัอบุัติภัยต่าง ๆ  ท่ีเกดิขึน้  เช่นอทุกภัย 
อคัคีภัย วาตภัย อบุัติภัยการจราจร  อบุัติภัยทางการท างาน  อบุัติภัยในสาธารณสถาน และสาธารณภัยอืน่ ๆ  
ท่ีเกีย่วขอ้ง และการให้ความรู้แกน่ักเรียนและประชาชน ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าท่ี 167 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวสัด ุ  (533000)  รวม 25,000 บาท
๑. วสัดเุครื่องดบัเพลิง (๓๓๑๖๐๐ ) จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท
    เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง  เช่น  สายส่งน้ าดับเพลิง   ขอ้ต่อขอ้แยกต่าง ๆ  หัวฉดี อปุกรณ์
ดับเพลิงต่าง ๆ  สายสูบน้ าดับเพลิง สายส่งดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิงเคมี ขอ้ต่อส่งน้ าดับเพลิง ขอ้ต่อดูดน้ า หัวฉดี
หรืออืน่ๆ ท่ีเป็นวัสดุเคร่ืองดับเพลิง การเติมน้ ายาเคมี ฯลฯ  
ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

งบลงทุน รวม ๕๐,๐๐๐ บาท
  หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง รวม ๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม ๕๐,๐๐๐ บาท
1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (๔๑๑๘๐๐) จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
         เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ได้แกร่ถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ รถยนต์
ส่วนกลาง ฯลฯ และอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง  ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
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แผนงานการศึกษา (00210) รวม ๗,๑๒๓,๓๕๐ บาท
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) รวม ๗,๑๒๓,๓๕๐ บาท
งบบุคลากร (520000) รวม ๓,๔๙๙,๒๐๐ บาท
  หมวดเงินเดอืนค่าจา้งประจ าและค่าจา้งชัว่คราว รวม ๓,๔๙๙,๒๐๐ บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)  (๕๒๒๐๐๐)  รวม ๓,๔๙๙,๒๐๐ บาท
๑.  เงินเดอืนพนักงาน  (๒๒๐๑๐๐)  จ านวน 356,160 บาท
  เพือ่จา่ยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีให้แกพ่นักงานเทศบาลของงานการศึกษา
จ านวน  ๑  อตัรา   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ ๑๒ เดือน
ตัง้จา่ยจากเงินรายได้
๒.  เงินเดอืนพนักงาน  (๒๒๐๑๐๐)  จ านวน ๑,๘๖๖,๖๐๐ บาท
  เพือ่จา่ยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีให้แก ่พนักงานครู ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน ๗ อตัรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ ๑๒ เดือน  ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
๓. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (๒๒๐๖๐๐)  จ านวน ๒๑๓,๑๒๐ บาท
  เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งให้แกพ่นักงานจา้งตามภารกจิและพนักงานจา้งท่ัวไปของงาน
การศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อตัรา และต าแหน่งผู้ดูแลเด็กเล็ก 1 อตัรา โดยค านวณต้ัง
จา่ยไว้  ๑๒ เดือน ตัง้จา่ยจากเงินรายได้
4. เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจา้ง  (๒๒๐๗๐๐) จ านวน 12,000 บาท
  เพือ่จา่ยเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพช่ัวคราวให้แกพ่นักงานจา้งท่ัวไป จ านวน  ๑ อตัรา
โดยค านวณต้ังจา่ยไว้  ๑๒  เดือน ตัง้จา่ยจากเงินรายได้
5. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (๒๒๐๖๐๐)  จ านวน ๗๓๖,๔๔๐ บาท
  เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งให้แกพ่นักงานจา้งตามภารกจิ ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

จ านวน ๖  อตัรา  โดยค านวณต้ังจา่ยไว้  ๑๒ เดือน  
ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
6. เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจา้ง  (๒๒๐๗๐๐)  จ านวน 84,360 บาท
      เพือ่จา่ยเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพช่ัวคราวให้แกผู้่ดูแลเด็ก จ านวน  6 อตัรา  โดยค านวณต้ังจา่ยไว้  
๑๒  เดือน ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
7. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (๒๒๐๖๐๐)  จ านวน 230,520 บาท
  เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนของผู้ดูแลเด็กและเงินเพิม่ค่าครองชีพช่ัวคราวของผู้ดูแลเด็ก                          
(สมทบในส่วนท่ีเกนิจากเงินอดุหนุน)  รายละเอยีดตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท. ๐๘๙๓.๓/ว ๑๒๒๓ ลงวันท่ี ๒๐ 
มิถนุายน ๒๕๕๔   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้
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งบด าเนินการ (530000) รวม 2,511,650 บาท
  หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ รวม 2,511,650 บาท

ค่าตอบแทน (531000) รวม 114,600 บาท

1. เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร  (๓๑๐๕๐๐) จ านวน ๑๑๔,๖๐๐ บาท
  เพือ่จา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และครู คศ.1 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ก าหนด ตัง้จา่ยจากเงินรายได ้5,800บาท
ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 108,800 บาท

ค่าใชส้อย (532000) รวม 1,484,200 บาท
๑. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ  (๓๒๐๑๐๐)  รวม 84,000 บาท
  ๑.1  ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 84,000 บาท
       เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาให้ผู้รับจา้งท าการอยา่งใดอยา่งหนึง่ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือส่ิงกอ่สร้าง อยา่งใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจา้ง ฯลฯ และอื่นๆ
ท่ีเกี่ยวขอ้ง  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้
2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (320300)

รวม 1,400,200 บาท
  2.1  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
  เพือ่จา่ยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหนังสือส่ังการต่างๆ  
ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้
   2.2  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองหล่ม จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
      เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอื่น ๆ
ท่ีเป็นกจิการท่ีเกี่ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๔  ศูนย ์ 
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 172 ตัง้จา่ยจากเงินรายได้
   2.3  ค่าใชจ้า่ยสง่เสริมกิจกรรม เดก็ และเยาวชน จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท
      เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของเด็กและเยาวชน  เป็นการส่งเสริมเด็ก           
และเยาวชน ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 209 ตัง้จา่ยจากเงินรายได้
  2.4  ค่าใชจ้า่ยโครงการจา้งนักเรียนนักศึกษาท างานในชว่งปิดภาคเรียนและสอนพิเศษ
ชว่งปิดภาคเรียนและเสาร์  - อาทิตย์ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการจา้งนักเรียนนักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียนและสอน
พิเศษช่วงปิดภาคเรียนและเสาร์ – อาทิตย ์ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 171
ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  2.5  ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาครูผู้ดแูลเดก็ของศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ จ านวน ๒๖,๐๐๐ บาท
    เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ในการฝึกอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงาน   
ของบุคลากรทางการศึกษา อตัราคนละ 2,๐๐๐  บาท / ปี จ านวน  ๑๓  คน 
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 168 ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป
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  2.6 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวนัศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็บ้านใหม่เหนือ) 
จ านวน ๒๗๙,๓๐๐ บาท

    เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 57 คน ๆ ละ 20  บาท  จ านวน  ๒45 วัน
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 169  ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  2.7 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวนัศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็บ้านปางงุ้น)

จ านวน ๑๔๗,๐๐๐ บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 30 คน ๆ ละ 20  บาท  จ านวน ๒45 วัน      
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 169  ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  2.8  โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวนัศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ตน้แบบหนองหลม่)

จ านวน ๒๐๐,๙๐๐ บาท
    เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  41 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน ๒45 วัน
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 169  ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  2.9 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวนัศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็วดัไชยมงคล)

จ านวน ๒๘๙,๑๐๐ บาท
    เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  59 คน ๆ ละ 20 บาท  จ านวน ๒45  วัน      
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 169  ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  2.10  โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษาค่าจดัการเรียนการสอน
(รายหัว)  ส าหรับศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็บ้านใหม่เหนือ  จ านวน ๙๖,๙๐๐ บาท
    เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอน(รายหัว) ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ จ านวน 57  คน
คน ละ 1,700 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 168 ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  2.11 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษาค่าจดัการเรียนการสอน
(รายหัว)ส าหรับศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็บ้านปางงุ้น จ านวน ๕๑,๐๐๐ บาท
    เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอน(รายหัว) ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ จ านวน 30  คน
คน ละ 1,700 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 168  ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  2.12  โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษาค่าจดัการเรียนการสอน
(รายหัว)ส าหรับศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ตน้แบบหนองหลม่ จ านวน ๖๙,๗๐๐ บาท
    เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอน(รายหัว) ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ จ านวน 41 คน
คน ละ 1,700 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 168  ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  2.13  โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษาค่าจดัการเรียนการสอน
(รายหัว)ส าหรับศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็วดัไชยมงคล  จ านวน ๑๐๐,๓๐๐ บาท
    เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอน(รายหัว) ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ จ านวน 59 คน
คน  ละ 1,700 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 168  ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
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ค่าวสัด ุ  (533000) รวม 912,850 บาท
๑. วสัดสุ านักงาน  (๓๓๐๑๐๐)  จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
  เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา 
แฟ้ม  ฯลฯ  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้
2. ค่าอาหารเสริม (นม) (๓๓๐๔๐๐) รวม 902,850 บาท
  2.๑ ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็บ้านใหม่เหนือ จ านวน 111,150 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน  57 คน   เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน
จ านวน ๒6๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 170 ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  2.๒ ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็บ้านปางงุ้น จ านวน 58,500 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน 30  คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน
จ านวน ๒6๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 170 ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  2.๓ ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ตน้แบบหนองหลม่ จ านวน 79,950 บาท
    เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 41 คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน
จ านวน ๒6๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 170 ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  2.๔ ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็วดัไชยมงคล จ านวน 115,050 บาท
    เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน 59 คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน
จ านวน ๒6๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 170 ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  2.๕ ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านใหม่  (สงักัด สพฐ.) จ านวน 161,850 บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 83 คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน 
จ านวน ๒๖๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 170  ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  2.๖ ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านแม่พริก (สงักัด สพฐ.) จ านวน 83,850 บาท
    เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 43  คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน
จ านวน ๒๖๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 171 ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  2.๗ ค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียนบ้านหนองหลม่ (สงักัด สพฐ.) จ านวน ๑๗๑,๖๐๐ บาท
    เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 88 คน  เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน
จ านวน ๒๖๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 171 ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  2.๘  ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านปางงุ้น (สงักัดสพฐ.) จ านวน ๑๒๐,๙๐๐ บาท
    เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน 62 คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน
จ านวน ๒๖๐ วัน ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 171 ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

3. วสัดคุอมพิวเตอร์  (๓๓๑๔๐๐) จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
  เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นบันทึกขอ้มูล  หัวพิมพ์หมึกพิมพ์
แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 8,500 บาท
  หมวดค่าครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง รวม 8,500 บาท

ค่าครุภณัฑ์   (541000) รวม 8,500 บาท

๑. ครุภณัฑ์ส านักงาน  (๔๑๐๑๐๐)  รวม ๘,๕๐๐ บาท
  ๑.๑ ค่าจดัซ้ือโตะ๊หมูบู่ชา จ านวน ๘,๕๐๐ บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัโต๊ะหมูบู่ชา  จ านวน ๑ ชุด ชุด ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ 
ประจ าปี 2560 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้
1. ท าด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมูข่นาด 9 นิว้
2. มีฐานรองโต๊ะหมู่
3. มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ช้ิน
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 241 ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม ๑,๑๐๔,๐๐๐ บาท
  หมวดเงินอุดหนุน รวม ๑,๑๐๔,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน (561000) รวม ๑,๑๐๔,๐๐๐ บาท
1. อุดหนุนสว่นราชการ (610200) รวม ๑,๑๐๔,๐๐๐ บาท
  1.๑ อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหลม่ จ านวน ๓๕๒,๐๐๐ บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๒๐๐ วัน  คน ละ 20 บาท จ านวน  88 คน    
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564 หน้าท่ี 169 ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  1.๒  อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่พริก จ านวน ๑๗๒,๐๐๐ บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๒๐๐ วัน  คนละ 20 บาท จ านวน  43 คน 
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 169 ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  1.๓  อุดหนุนโรงเรียนบ้านใหม่ จ านวน ๓๓๒,๐๐๐ บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๒๐๐ วัน คนละ 20 บาท จ านวน  83 คน
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 170 ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  1.๔  อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางงุ้น จ านวน ๒๔๘,๐๐๐ บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน   จ านวน ๒๐๐ วัน คนละ 20 บาท จ านวน  62 คน   
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 170 ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
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แผนงานสาธารณสุข (00220) รวม ๕๗๐,๔๔๐ บาท

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221) รวม ๓๗๐,๔๔๐ บาท
งบบคุลากร (520000) รวม ๒๕๙,๔๔๐ บาท
  หมวดเงินเดอืนค่าจา้งประจ าและค่าจา้งชั่วคราว รวม ๒๕๙,๔๔๐ บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)  (๕๒๒๐๐๐) รวม ๒๕๙,๔๔๐ บาท
๑.  เงินเดอืนพนักงาน  (๒๒๐๑๐๐)  จ านวน 259,440 บาท
  เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีใหแ้กพ่นักงานเทศบาลของงานสาธารณสุข 
จ านวน  ๑  อตัรา ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   ก าหนดโดยค านวณต้ังจ่ายไว้ ๑๒ เดือน
ตั้งจา่ยจากเงินรายได้

งบด าเนินการ (530000) รวม 111,000 บาท
  หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ รวม 111,000 บาท

ค่าตอบแทน (531000) รวม 36,000 บาท
๑. ค่าเชา่บา้น  (๓๑๐๔๐๐) จ านวน ๓๖,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใหก้บัพนักงานเทศบาลผู้มสิีทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจา่ยจากเงินรายได้

ค่าใชส้อย (532000)  รวม 60,000 บาท
1. รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ  (320100) รวม 50,000 บาท
  ๑.๑  ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเกบ็ขยะและก าจัดขยะอนัตรายในชุมชน ฯลฯ และอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (320300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

รวม ๑๐,๐๐๐ บาท
  2.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหนังสือส่ังการต่างๆ
ของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกจิ และพนักงานจ้างท่ัวไป
ตั้งจา่ยจากเงินรายได้

ค่าวัสด ุ(533000)  รวม 15,000 บาท
๑. วัสดสุ านักงาน  (๓๓๐๑๐๐)  จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา 
แฟ้ม  ฯลฯ  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
2. วัสดคุอมพิวเตอร์  (๓๓๑๔๐๐) จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมลู  หวัพิมพ์หมกึพิมพ์
แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
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๓. วัสดวุิทยาศาสตร์และการแพทย ์(๓๓๐๙๐๐) จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น  ถุงมอื น้ ายาต่าง ๆ  เวชภณัฑ์
เคมภีณัฑ์  ถังเกบ็เช้ือเพลิง  น้ ายาเคมดัีบเพลิง  ฯลฯ
ตั้งจา่ยจากเงินรายได้

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน (00223) รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท
งบด าเนินการ (๕๓๐๐๐๐) รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท
  หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าใชส้อย (532000)  รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (320300) 

รวม 200,000 บาท
  1.๑  ค่าใชจ้า่ยโครงการป้องกันควบคุมโรค ระงับโรคติดต่อและโรคระบาดอ่ืน ๆ จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ ายาเคมสี าหรับพ่นท าลายยุงลาย  จัดซ้ือทรายอะเบท
ค่าวัคซีนป้องกนัพิษสุนัขบ้า การป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สารเคมกี าจัดโรคไข้หวัดนก  และโรค 
ระบาดอื่น ๆ  รวมถึงค่าจ้างเหมาเพือ่ก าจัดโรค ค่าน้ ามนัเช้ือเพลิงและอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 177 ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  1.2  ค่าใชจ้า่ยในการสง่เสริมกิจกรรมอาสาสมคัรสาธารณสขุ  (อสม.) จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมอาสาสมคัรสาธารณสุข และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 176  ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  1.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและเรียกร้องสทิธิอันชอบธรรม จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและเรียกร้องสิทธิ
อนัชอบธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 173  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
  1.4 ค่าใชจ้า่ยโครงการจดัการขยะและบ าบดัน้ าเสยีในชมุชน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการจัดการขยะและบ าบัดน้ าเสียในชุมชน  
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 179 ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
  1.5 โครงการตรวจตดิตามคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลติภณัฑ์อาหาร ยา เครื่องมอืทางการแพทย์
และวัตถุอันตรายในสถานทีจ่ าหน่ายตามทีร่ะบใุนพระราชบญัญตัแิตล่ะประเภทจ านวน ๕,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตาม โครงการตรวจติดตามคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์อาหาร ยา 
เคร่ืองมอืทางการแพทย์ และวัตถุอนัตรายในสถานท่ีจ าหน่ายตามท่ีระบุในพระราชบัญญติัแต่ละประเภท
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 173 ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
  1.6  ค่าใชจ้า่ยโครงการปอ้งกันและควบคุมโรคเอดส ์ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในโครงการป้องกนัและแกไ้ขโรคเอดส์ ปรากฏใน
แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 178  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
  1.๗  ค่าใชจ้า่ยโครงการระบบการแพทยฉ์กุเฉนิประจ าต าบลหนองหลม่ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบลหนองหล่ม
เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏบิัติงาน ค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายส าหรับผู้ปฏบิัติงาน ค่าฝึกอบรม
เพิม่พูนความรู้แกผู้่ปฏบิัติงาน ค่าวัสดุน้ ามนัเช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 178  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) รวม ๕๖๖,๙๖๐ บาท

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) รวม ๕๔๖,๙๖๐ บาท
งบบุคลากร (520000) รวม ๔๖๕,๙๖๐ บาท
  หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว รวม ๔๖๕,๙๖๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (๕๒๒๐๐๐)  รวม ๔๖๕,๙๖๐ บาท
๑.  เงินเดือนพนักงาน  (๒๒๐๑๐๐)  จ านวน 305,640 บาท
  เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีให้แกพ่นักงานเทศบาลของงานสังคมสงเคราะห์ 
จ านวน ๑ อัตรา ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนช านาญการ โดยค านวณต้ังจา่ยไว ้๑๒ เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐)  จ านวน ๑๓๖,๓๒๐ บาท
  เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งให้แกพ่นักงานจา้งตามภารกจิของงานสังคมสงเคราะห์ 
จ านวน 1 อัตรา  โดยค านวณต้ังจา่ยไว ้ ๑๒ เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (๒๒๐๗๐๐)  จ านวน ๒๔,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวให้แกพ่นักงานจา้งตามภารกจิของงานสังคมสงเคราะห์
จ านวน  1 อัตรา   โดยค านวณต้ังจา่ยไว ้ ๑๒  เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบด าเนินการ (530000) รวม ๖๐,๐๐๐ บาท
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม ๖๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย (532000) รวม 50,000 บาท
1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) 

รวม 50,000 บาท
  ๑.1  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท

     เพื่อจา่ยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหนังสือส่ังการต่างๆ  

ของ พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า  พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
   1.2  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสิทธสิตร ีผู้สูงอาย ุคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ต าบลหนองหล่ม

จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท
      เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการอบรมสิทธสิตรี คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์ ต าบลหนอง
หล่มและอื่นๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 181 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ   (533000) รวม 10,000 บาท
๑. วัสดุส านักงาน  (๓๓๐๑๐๐) จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา
แฟ้ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. วัสดุคอมพิวเตอร ์ (๓๓๑๔๐๐) จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นบันทึกขอ้มูล  หัวพิมพ์หมึกพิมพ์ 
แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 21,000 บาท
  หมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง รวม 21,000 บาท

ค่าครภุัณฑ์   (541000) รวม 21,000 บาท
  ๑. ครภุัณฑ์ส านักงาน  (๔๑๐๑๐๐) รวม ๕,๐๐๐ บาท
    ๑.๑ ค่าจัดซ้ือตู้เอกสาร จ านวน ๕๐๐๐ บาท
       เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เหล็ก เพื่อจดัเกบ็เอกสาร ขนาด 2 บาน จ านวน 1 ตู้ ตู้ละ 5,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 242 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  ๒. ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร ์(๔๑๑๖๐๐) รวม ๑๖,๐๐๐ บาท
     ๒.๑  เครือ่งคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค จ านวน ๑๖,๐๐๐ บาท
        เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน ๑ เคร่ือง ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์  
ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานงบประมาณของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้ 
      - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 2 แกนหลัก (2 core) จานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกวา่ ดังนี้ 
      1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกวา่ 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกวา่ 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing 
Unit) ไม่น้อยกวา่ 6 แกน หรือ 
      2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกวา่ 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกวา่ 2.0 GHz 
      - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ ขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB 
      - มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Drive) ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 1 TB จานวน 1 หน่วยหรือ 
ชนิด Solid State Disk ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 120 GB จานวน 1 หน่วย 
      - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกวา่ 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกวา่ 
12 นิ้ว 
      - มี DVD-RW หรือดีกวา่ จานวน 1 หน่วย 
      - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา่ จานวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 
      - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอยา่งน้อย 
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 242 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) รวม 20,000 บาท
งบด าเนินการ (530000) รวม 20,000 บาท
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 20,000 บาท

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

รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
    1.๑  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสรมิตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
       เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับโครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ความเขา้ใจในปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และมีความเขม้แขง็ และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อยา่งยัง่ยนื ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 199 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-87-



แผนงานเคหะและชุมชน (00240) รวม ๕,๕๙๒,๐๗๐ บาท

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) รวม ๓,๔๐๗,๗๒๐ บาท

งบบคุลากร (520000) รวม ๑,๗๒๘,๗๒๐ บาท
  หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว รวม ๑,๗๒๘,๗๒๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)   รวม ๑,๗๒๘,๗๒๐ บาท
๑. เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) จ านวน 633,720 บาท
  เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ าป ี ใหแ้ก่พนักงานเทศบาล ของกองช่าง   
จ านวน  2 อัตรา  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง นายช่างโยธาช านาญงาน โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ ๑๒ เดือน
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
2.  เงินประจ าต าแหน่ง  (๒๒๐๓๐๐) จ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนเงินประจ าต าแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเปน็รายเดือนเทา่กับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง
ท่ีได้รับอยู ่อัตราเดือนละ  ๓,๕๐๐ บาท โดยค านวณต้ังจา่ยไว้  ๑๒ เดือน  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐) จ านวน 933,000 บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งพนักงานจา้งช่ัวคราวใหแ้ก่พนักงานจา้งตามภารกิจและพนักงานจา้งทั่วไป
ของกองช่าง จ านวน  8   อัตรา  โดยค านวณต้ังจา่ยไว้  ๑๒ เดือน   ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
4. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐) จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวใหแ้ก่พนักงานจา้งตามภารกิจ และพนักงานจา้งทั่วไป  
จ านวน 8 อัตรา  โดยค านวณต้ังจา่ยไว้  ๑๒ เดือน   ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
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งบด าเนินการ (530000) รวม 1,479,000 บาท
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 1,479,000 บาท

ค่าตอบแทน (531000) รวม 25,000 บาท
๑.  เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร (๓๑๐๕๐๐) จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหก้ับพนักงานเทศบาลและ ผู้ที่มีสิทธิเบกิได้ตามระเบยีบฯ   
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย (532000) รวม 644,000 บาท
1. รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ  (320100)  รวม 354,000 บาท
  ๑.1  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 354,000 บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาใหผู้้รับจา้งท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งซ่ึงมิใช่เปน็การประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภณัฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง อยา่งใดและอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้รับจา้ง ฯลฯ และอืน่ๆ 
ท่ีเกีย่วข้อง   ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
๒. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐)

รวม ๙๐,๐๐๐ บาท
  2.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน จ านวน 50,000    บาท
   เพื่อจา่ยเปน็ค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมประชุมสัมมนาต่างๆ ฯลฯ
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 
  ๒.2 ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร  
เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพกั ค่ายานพาหนะ ฯลฯ     ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
  ๒.3  โครงการจัดท าระบบผังเมือง ผังชุมชน แผนที่ชุมชน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัท าผังเมือง ผังชุมชน แผนที่ชุมชนต าบลหนองหล่ม การวางแผนและการ 
ปรับปรุงผังเมืองรวม/การวางผังชุมชน การจดัท าแนวเขตการปกครองของเทศบาล และอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 186 ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
๓. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (๓๒๐๔๐๐) จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดเสียหายได้แก่
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ฯลฯ และอืน่ ๆ  ที่เกีย่วข้อง   ตัง้จ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ (533000) รวม 810,000 บาท
๑. วัสดุส านักงาน (๓๓๐๑๐๐) จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ส านักงาน  ต่าง ๆ เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา แฟม้  ฯลฯ
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
๒. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐) จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทย ุเช่น ฟวิส์  สายไฟฟา้  หลอดไฟฟา้  สวิตซ์ไฟฟา้  ฯลฯ   
และอืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง   ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
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๓. วัสดุก่อสร้าง   (๓๓๐๖๐๐) จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ   เช่น   ทอ่น้ า  และวัสดุอุปกรณ์ประปา
ไม้ต่าง ๆ   ท่อต่าง ๆ  ฯลฯ    ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
๔. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (๓๓๐๗๐๐) 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  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
๕. วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ (๓๓๐๘๐๐) จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนต่าง ๆ เช่น น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  ฯลฯ
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
6. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (๓๓๐๙๐๐) จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ เช่น  ถุงมือ น้ ายาต่าง ๆ  เวชภณัฑ์  เคมีภณัฑ์  
ฯลฯ   ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
7. วัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐)   จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ต่างๆเช่นแผ่นบนัทกึข้อมูล  หวัพมิพ ์ หมึกพมิพ ์ แผ่นกรองแสง 
ฯลฯ  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
8.วัสดุส ารวจ (331620) จ านวน 20,000    บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุส ารวจต่างๆ เช่น บนัไดอลูมิเนียม ฯลฯ และอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง
ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทนุ รวม 200,000 บาท
  หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 200,000 บาท

ค่าครุภณัฑ์ (541000) รวม 200,000 บาท
๑. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์  (411800)  จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ต่างๆ ที่ช ารุดเสียหาย ได้แก่ รถฟาร์มแทรกเตอร์
รถบรรทุกอเนกประสงค์ รถหน้าตักหลังขุด รถจดัเก็บขยะ รถจกัรยานยนตร์ ฯลฯ และอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง
ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานไฟฟ้าและถนน  (00242) รวม 2,184,350 บาท
งบด าเนินการ (530000) รวม 331,450 บาท
   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 331,450 บาท

ค่าใช้สอย (532000) รวม 331,450 บาท
1. รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ  (320100)  รวม 331,450 บาท
  ๑.1  ค่าจ้างเหมาติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตัง้ จ านวน ๒๖๖,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม ขนาด 100 KVA พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
รายละเอียดตามใบแจง้ค่าใช้จา่ยการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอดอกค าใต้ 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 243 ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  ๑.2  ค่าจ้างเหมาบริการเปา่ล้างทดสอบวิเคราะหน้์ าบาดาล จ านวน ๖๕,๔๕๐ บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาเปา่ล้างบอ่บาดาล จ านวน ๕ บอ่ และอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 190 ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทนุ รวม 1,852,900 บาท
   หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 1,852,900 บาท

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง (542000) รวม 1,852,900 บาท
1. ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค  (420900) จ านวน 1,752,900 บาท
  1.1  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมูท่ี่ 6 ตัง้ไว้ ๒๙๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.0๐ เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
ยาว ๑14  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหล่ม
จดุเร่ิมต้นโครงการบา้น นายประกอบ ศูนยก์ลาง  บา้นเลขที่ 114 หมูท่ี่  6  จดุส้ินสุดโครงการ
บา้นนายทัศน์  บวันาค   บา้นเลขท่ี 185 หมูท่ี่  6 ต าบลหนองหล่ม ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 185 ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  1.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมูท่ี่ 6 ตัง้ไว้ 84,000 บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.0๐ เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
ยาว 45  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหล่ม
จดุเร่ิมต้นโครงการบา้น นายซ้อน เผ่ากันทะ  บา้นเลขที่ 65 หมูท่ี่  6  จดุส้ินสุดโครงการ
บา้นนางแสงวน เผ่าต๊ะใจ บา้นเลขท่ี 32 หมูท่ี่  6 ต าบลหนองหล่ม ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี
(พ.ศ.25619-2564) หน้าท่ี 185 ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  1.3 โครงการจัดซ้ือวัสดุดินถมซ่อมแซมถนนการเกษตร ในพ้ืนที่ต าบลหนองหล่ม ตัง้ไว้ 270,000 บาท
      เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุดินถมซ่อมแซมถนนการเกษตร หมูท่ี่ 2,3,4,5,8
จ านวน 2,905 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหล่ม
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 186 ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  1.4 โครงการซ่อมแซมตลิง่ล าหว้ยร่องช้างพร้อมขุดลอก หมูท่ี่ 5 ตัง้ไว้ 208,000 บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าขุดลอกพร้อมซ่อมแซมตล่ิงล าหว้ยร่องช้าง ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 12 เมตร     
ลึกเฉล่ียจากของเดิม 2 เมตร ยาว 300 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหล่ม
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 188 ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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  1.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 8 ตัง้ไว้ 439,000 บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าก่อสร้างรายงระบายน้ าคสล. หมูท่ี่ 8 ขนาดกว้าง 0.30 ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร 
ยาว 202 เมตร บริเวณบา้นนายประสงค์ ทะลิ ถึง โรงเรียนบา้นหนองหล่ม รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลหนองหล่ม ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 190 ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  1.6 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าล าหว้ยหอบริเวณวังมัจฉา ตัง้ไว้ 5,900 บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าก่อสร้างประตูระบายน้ าล าหว้ยหอบริเวณวังมัจฉา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
สูง 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 190 ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  1.7 โครงการก่อสรา้งท่อเหลี่ยม คสล.ล าห้วยรอ่งสักเชื่อมคลองส่งน้ าทุ่งผาช่อ หมู่ที่ 5 ตัง้ไว้ 147,000 บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.ล าหว้ยร่องสักเช่ือมคลองส่งน้ าทุ่งผาช่อ หมูท่ี่ 5
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 ยาว 6.00 เมตร (แบบช่องทางเดียว) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 191 ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  1.8 โครงการก่อสร้างท านบก้ันน้ าล าหว้ยร่องช้าง หมูท่ี่ 5 ตัง้ไว้ 162,000 บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าก่อสร้างท านบกัน้น้ าล าหว้ยร่องช้างบริเวณสวน นายยชัูย อัมพธุ
ขนาดสันกว้าง 10.00 เมตร สูง 1.20 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหล่ม
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 189 ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  1.9 โครงการก่อสร้างท านบก้ันน้ าล าหว้ยล าหว้ยฮุง หมูท่ี่ 1 ตัง้ไว้ 147,000 บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าก่อสร้างท านบก้ันน้ าล าหว้ยฮุงบริเวณที่นา นางหน าแก้ว ปงิยศ
ขนาดสันกว้าง 9.00 เมตร สูง 1.20 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหล่ม
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 188 ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  (๔๒๑๐๐๐) จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ ที่ช ารุดเสียหาย   เช่น ถนนภายในหมูบ่า้น  
ถนนเพื่อการเกษตร   อาคาร    รางระบายน้ า  เหมือง  ฝาย  ระบบประปา ฯลฯ  และอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง
ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน (00250) รวม ๒๔๙,๐๐๐ บาท

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน (002๕๒) รวม ๒๔๙,๐๐๐ บาท
งบด าเนินการ (530000) รวม ๒๔๙,๐๐๐ บาท
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ รวม ๒๔๙,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย (532000) รวม ๒๔๙,๐๐๐ บาท
1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)
   1.1   ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท
       เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง นายกเทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาลและ
สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง  ส.ว., ส.ส.,และ ส.จ.   ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าท่ี 162  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
  1.2   ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพราษฎร จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเป็นค่าการส่งเสริมอาชีพราษฎรโดยจา่ยเป็นค่าอบรมฝึกอาชีพ  จดัซ้ือวัสดุ
อปุกรณ์  สนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือกลุ่มอาชีพและราษฎร  เช่น เมล็ดพนัธุ์พชื  กล้าพนัธุ์พชื  พนัธุ์สัตว์  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  รวมท้ังอาหารสัตว์  ปุย๋  สารเคมีก าจดัโรคระบาด  พชืและสัตว์  และอืน่ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 198 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
  1.3  ค่าใช้จ่ายโครงการหมูบ่า้นเอาชนะยาเสพตดิอยา่งยัง่ยนืเพ่ือแก้ไขปญัหายาเสพตดิในครอบครัว

จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน ปรากฏ
ในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 203 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
  1.4   ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปญัหาความยากจน จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมสนับสนุนและแกไ้ขปัญหาความยากจนตาม
นโยบายของรัฐบาล  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุ  อปุกรณ์   ค่าจา้งแรงงาน  ค่าจา้งเหมาบริการ  พนัธุ์พชื  พนัธุ์สัตว์  
และอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 200 ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  1.5  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกลุม่สตรีต าบลหนองหล่ม  จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยกจิกรรมสตรี เพื่อพฒันากจิการของกลุ่มสตรีต าบลหนองหล่ม 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 200  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
  ๑.6  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอาย ุ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
    เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของผู้สูงอายเุป็นการส่งเสริมผู้สูงอาย ุปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 197 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
  1.7  ค่าใช้จ่ายการสร้างความสมานฉันท์  การปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาตแิละสร้างความเข้มแข็ง  

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยการสร้างความสมานฉนัท์  การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและ
สร้างความเขม้แขง็ ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 202  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
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  1.8  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติ
จ านวน ๕,๐๐๐ บาท

    เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 199  ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  1.9  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและรณรงค์ตอ่ตา้นยาเสพตดิ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
    เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการเดินรณรงค์ป้องกนั
วันยาเสพติดประจ าปี 2561 ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.25610-2564) หน้าท่ี 203 
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป
  1.10 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ กิจกรรมส่งเสริมบ าบดัฟ้ืนฟูและส่งเสริม
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้ตดิ/ผู้เสพยาเสพตดิ จ านวน 39,000 บาท
    เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด กจิกรรมส่งเสริม
บ าบัดฟื้นฟแูละส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก ่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 203 ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) รวม ๓๙๕,๐๐๐ บาท

งานกีฬาและนันทนาการ (00262) รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

งบด าเนินการ (530000) รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย (532000) รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)

รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
   1.1 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน

จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
      เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนักฬีานักเรียนเยาวชน  ประชาชน  หรือกฬีา
ระหว่างส่วนราชการหรือกฬีาภายในเทศบาลหรือส่งทีมนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนั ต่าง ๆหรือ กฬีาท้องถิ่น
สัมพนัธ์  และกฬีาต่อต้านยาเสพติด อื่นๆ   ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 209 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) รวม 295,000 บาท
งบด าเนินการ (530000) รวม 295,000 บาท
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ รวม 295,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000) รวม 295,000 บาท
1. รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (320๒00) รวม 295,000 บาท
  1.1  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ  จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

งานพธิีทางศาสนา  งานพระราชพธิี   รัฐพธิี และงานประเพณีต่าง ๆ   ฯลฯ ปรากฏในแผนพฒันาสามปี

(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 204  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
  1.2 ค่าใช้จ่ายงานวนัปยิะมหาราช จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันปิยะมหาราช ปรากฏในแผนพฒันาสามปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 205  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
  1.3  ค่าใช้จ่ายงานวนัลอยกระทง  จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
      เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันลอยกระทง
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 2052  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ  จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมวันพอ่แห่งชาติ
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 205  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
  1.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัสักการะเจ้าพ่อค าปวน จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันสักการะเจา้พอ่ค าปวน 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 205 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
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  1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวนัเข้าพรรษา  จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมวันเขา้พรรษา
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 205 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
  1.7  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมวันแม่แห่งชาติ
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 205 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
  1.8  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมคณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรมต าบลหนองหล่ม จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 204 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
  1.9  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมวฒันธรรมต าบล จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
     เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมวัฒนธรรมต าบลหนองหล่ม
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 204 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  1.10 ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ในมิติวฒันธรรม จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
    เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการขบัเคล่ือนการสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคม ในมิติวัฒนธรรม 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 207 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
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แผนงานการเกษตร (00320) รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท

งานสง่เสรมิการเกษตร (00321) รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

งบด าเนินการ (530000) รวม ๓๐,๐๐๐ บาท
   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย (532000) รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)  

รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
  1.1  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลต าบลหนองหล่ม

จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ย โครงการส่งเสริมและพฒันาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและ
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพชืสดเพื่อเพิ่มผลผลิตในนาข้าว ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564)
หน้าท่ี 210  ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ  (533000) รวม 10,000 บาท
1.  วัสดุการเกษตร(331000) จ านวน 10,000 บาท
   เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุการเกษตรต่างๆเช่นกล้าไม้  พนัธุ์พชื  สารเคมีปอ้งกันและก าจดัศัตรูพชืและ
สัตว์ อาหารสัตว์  พนัธุ์สัตว์ปกีและสัตว์น  า วัสดุเพาะช า   ฯลฯ  ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานอนุรกัษ์แหลง่น้ าและปา่ไม้  (00322) รวม 80,000 บาท
งบด าเนินการ (530000) รวม 80,000 บาท
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000) รวม 80,000 บาท

1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)
รวม 80,000 บาท

  1.1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการ  สงวน  อนุรักษ ์ ฟื้นฟ ู ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  ด้าน  ดิน  น  า  ปา่  และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ “รักน  า รักปา่ รักษา
แผ่นดิน อืน่ ๆ ท่ีเกีย่วข้อง และค่าใช้จา่ยโครงการ ทอ้งถิน่ไทย รวมใจภกัด์ิ รักษพ์ื นที่สีเขียว ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 213  ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  1.2  โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าและซ่อมแซมฝายต้นน้ าล าธาร จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าสนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายชะลอน  าและซ่อมแซมฝายต้นน  า
ล าธาร ตามแนวพระราชด าริ ปรากฏในแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 213  
ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
   1.3  ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันควบคุมไฟปา่และหมอกควัน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยโครงการปอ้งกันควบคุมไฟปา่และหมอกควัน ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 218 ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานงบกลาง  (00410) รวม ๑๔,๘๕๗,๙๐๐ บาท

งานงบกลาง  (00411) รวม ๑๔,๘๕๗,๙๐๐ บาท
งบกลาง  (510000) รวม ๑๔,๘๕๗,๙๐๐ บาท
๑.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (๑๑๐๓๐๐) จ านวน 170,000 บาท
  เพื่อจา่ยสมทบกองทุนประกนัสังคมตามพระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ในอตัราร้อยละห้าของค่าจา้งพนักงานจา้ง   ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 120,000 บาท  และเงินอดุหนุน
และต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 50,00๐ บาท
๒. เบีย้ยงัชีพผู้สูงอาย ุ (๑๑๐๗๐๐) จ านวน ๘,๒๑๗,๖๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเป็นค่าเบีย้ยงัชีพให้แกผู้่มีสิทธิรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายใุนต าบลหนองหล่มเป็นรายเดือน
แบบขัน้บันใด จ านวน ๑,039 คน ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 181 
ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
3. เบีย้ยงัชีพคนพิการ (๑๑๐๘๐๐) จ านวน ๕,๒๓๒,๖๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเป็นค่าเบีย้ยงัชีพให้แกผู้่มีสิทธิรับเบีย้ยงัชีพความพกิารในต าบลหนองหล่มเป็นรายเดือน 
จ านวน 545 คนๆ ละ ๘๐๐ บาท  ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 181 
ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
4. เบีย้ยงัชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์  (๑๑๐๙๐๐) จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยเป็นสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้ติดเชือ้เอดส์ จ านวน  ๕๐  คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท  ต่อเดือน 
จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 181 ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
5. เงินส ารองจ่าย   (๑๑๑๐๐๐) จ านวน ๓๘๔,๔๑๐ บาท
  เพื่อจา่ยเป็น ค่าใช้จา่ยในกรณีจ าเป็น  หรือกรณีฉกุเฉนิเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
หรือมีเหตุการณ์ต่าง ๆ  ท่ีมิอาจคาดหมายได้ ล่วงหน้า  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้
6.  รายจ่ายตามข้อผูกพัน   (๑๑๑๑๐๐) จ านวน ๒๒๓,๒๙๐ บาท
  6.๑ เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยสมทบระบบหลักประกนัสุขภาพฯ ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ 
รายละเอยีดตามหนังสือ ท่ี สปสช. ๓๑/ว๐๑๐๔  ลงวันท่ี  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๔   ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
  6.๒ ค่าตอบแทนเงินรางวลัน าจับแก่เจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ  จราจร  พ.ศ.๒๕๒๒  

จ านวน ๑,๐๐๐ บาท
     เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลน าจบัแกเ่จา้พนักงาน พ.ร.บ.จราจร พ.ศ.2522  
ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

  6.3  ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน ๒๗,๒๙๐ บาท
     เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   ต้ังจา่ยอตัราร้อยละเศษหนึง่ส่วน
หกของงบประมาณรายรับจริงประจ าปีและงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติมทุกฉบับของปีท่ีผ่านมา
( ไม่รวมเงินกูเ้งินจา่ยขาดเงินสะสม และเงินอดุหนุนทุกประเภท )
เทศบาลมีรายรับจริง ปี 2559 =16,338,786.73  
(แสดงรายการค านวณ 16,338,786.73  X 0.00167  = ๒7,286 บาท)
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
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  6.4  ค่าทุนการศึกษา จ านวน ๔๕,๐๐๐ บาท
     เพี่อจา่ยเป็นค่าทุนการศึกษาส าหรับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กตามโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จ านวน 1 อตัรา
ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
7. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน(๑๒๐๑๐๐) จ านวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท
  เพื่อจา่ยสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของขา้ราชการส่วนท้องถิน่   (กบท.)  ในอตัราร้อยละสอง
ของประมาณการรายรับท่ัวไป ประจ าปี ๒๕๖๐ 
(ไม่รวมรายได้จากเงินกู ้เงินจา่ยขาดเงินสะสมและเงินอดุหนุนทุกประเภท)  
ประมาณการรายรับปี  ๒๕๖๐ =    ๑๖,500,๐๐๐.-   บาท
อตัราร้อยละสอง  =        330,00๐.-  บาท 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสขุ สงัคม เคหะและ สร้างความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทัว่ไป สงบภายใน สงเคระห์ ชมุชน เขม้แขง็ วฒันธรรม
งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 170,000 170,000

เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ 8,217,600 8,217,600

เบี้ยยงัชพีคนพกิาร 5,232,600 5,232,600

เบี้ยยงัชพีผู้ติดเชือ้เอดส์ 300,000 300,000

เงินส ารองจ่าย 384,410 384,410

รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั 223,290 223,290
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ส่วนท้องถิน่

330,000
330,000

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

นายก
120,000            

120,000

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

198,720            
198,720

 เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาเทศบาล 1,490,400         1,490,400

เงนิเดือน     เงินเดือนพนักงาน 3,038,880         194,280           356,160             259,440       305,640       633,720           4,788,120

(ฝ่ายประจ า)     เงินเดือนพนักงาน(ครูผู้ดูแลเด็ก) 1,866,600          1,866,600

    เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 0

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

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 562,080            108,000           213,120             136,320       933,000           1,952,520

    เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 96,000              12,000             12,000               24,000         120,000           264,000

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผดด.) 736,440             736,440

    เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (ผดด.) 84,360               84,360

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สมทบ ผดด.) 230,520             230,520
งบด าเนินการ ค่าตอบแทน    ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการการอนัเป็น

ประโยชน์แก ่อปท.
50,000              

50,000

    ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 20,000              20,000

    ค่าเชา่บ้าน 106,800            36,000         142,800

    เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 12,600              114,600             25,000             152,200

ค่าใช้สอย รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร 0

    ค่ารับวารสาร 90,000              90,000

    ค่าจ้างเหมาบริการ 700,000            354,000           84,000               50,000         354,000           1,542,000

    ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 30,000              30,000
งบด าเนินการ ค่าใช้สอย     ค่าเบี้ยประกนัภยั 10,000              10,000

   ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 30,000              30,000

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.๒๕61
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจา่ย
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสขุ สงัคม เคหะและ สร้างความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทัว่ไป สงบภายใน สงเคระห์ ชมุชน เขม้แขง็ วฒันธรรม

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.๒๕61
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจา่ย
รายจา่ยเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ 0

   ค่ารับรอง 12,000              12,000
   ค่าเล้ียงรับรองในการประชมุสภาท้องถิน่ 
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ

              10,000 
10,000

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 0
      ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การ
ประกวด การฝึกอบรม และสัมนา การแขง่ขนั 
ต่างๆ

              10,000 

10,000

    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 200,000            10,000             10,000               10,000         10,000         50,000             290,000
     ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

            150,000              30,000 
180,000

     ค่าพวงมาลัย ชอ่ดอกไม้ กระเชา้ดอกไม้
และพวงมาลา

                5,000 
5,000

     ค่าใชจ้่ายโครงการพฒันาเพื่อการบริหารที่
มีประสิทธภิาพ

              10,000 
10,000

     ค่าใชจ้่ายโครงการส่งเสริมการจัดท าแผน
และการจัดประชมุประชาคม

                5,000 
5,000

    ค่าใชจ้่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ภาษาองักฤษ

                5,000 
5,000

    ค่าใชจ้่ายโครงการวนัเทศบาล               10,000 10,000

    ค่าใชจ้่ายโครงการวนัท้องถิน่ไทย                 5,000 5,000

ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น             170,000 200,000           370,000

   ค่าใชจ้่ายในการจัดท าแผนที่ภาษี               20,000 20,000
    ค่าใชจ้่ายในการเพิ่มประสิทธภิาพการ
จัดเกบ็รายได้

              20,000 
20,000

    ค่าใชจ้่ายโครงการศูนยข์อ้มูลการจัดซ้ือจัด
จ้างของ อปท.ระดับอ าเภอ 0
     - โครงการพฒันาศักยภาพเครือขา่ย
อาสาสมัครป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

           150,000 
150,000

     - ค่าใชจ้่ายโครงการป้องกนัและลด
อบุัติเหตุในชว่งปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์

             50,000 
50,000

     - ค่าใชจ้่ายเพื่อบรรเทาสาธารณภยั              50,000 50,000
งบด าเนินการ ค่าใช้สอย      - ค่าใชจ้่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนั

สาธารณภยั
             20,000 

20,000
       - โครงการส่งเสริมและพฒันาศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองหล่ม

               50,000 
50,000

       - ค่าใชจ้่ายส่งเสริมกจิกรรม เด็ก และ
เยาวชน

               30,000 
30,000
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสขุ สงัคม เคหะและ สร้างความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทัว่ไป สงบภายใน สงเคระห์ ชมุชน เขม้แขง็ วฒันธรรม

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.๒๕61
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจา่ย
       - ค่าใชจ้่ายโครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาท างาน ในชว่งปิดภาคเรียนและสอน
พเิศษชว่งปิดภาคเรียนและเสาร์ - อาทิตย์

               50,000 

50,000
       - ค่าใชจ้่ายในการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

               26,000 
26,000

       - ค่าอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บ้านใหม่เหนือ

             279,300 
279,300

       - ค่าอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บ้านปางงุ้น

             147,000 
147,000

       - ค่าอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต้นแบบหนองหล่ม

             200,900 
200,900

        - ค่าอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
วดัไชยมงคล

             289,100 
289,100

       - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ

               96,900 
96,900

       - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น

               51,000 
51,000

       - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม

               69,700 
69,700

       - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กวดัไชยมงคล

             100,300 
100,300

       - ค่าใชจ้่ายโครงการป้องกนัควบคุมโรค 
ระงับ โรคติดต่อและโรคระบาดอืน่ๆ

         70,000 
70,000

       - ค่าใชจ้่ายโครงการส่งเสริมกจิกรรม
อาสาสมัครสาธารรสุข (อสม.)

           5,000 
5,000

       - ค่าใชจ้่ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขโรค
เอดส์

           5,000 
5,000

       - โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริโภคและ
เรียกร้องสิทธอินัชอบธรรม

           5,000 
5,000

       - ค่าใชจ้่ายโครงการจัดการขยะและ
บ าบัดน้ าเสียในชมุชน

         10,000 
10,000

งบด าเนินการ ค่าใช้สอย        - โครงการตรวจสอบติดตามคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์อาหาร ยา เคร่ืองมือ

ทางการแพทยแ์ละวตัถอุนัตรายในสถานที่

จ าหน่ายที่ระบุนพระราชบัญญัติแต่ละประเภท

           5,000 

5,000
      ค่าใชจ้่ายโครงการระบบการแพทย์
ฉกุเฉนิประจ าต าบลหนองหล่ม

       100,000 
100,000
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสขุ สงัคม เคหะและ สร้างความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทัว่ไป สงบภายใน สงเคระห์ ชมุชน เขม้แขง็ วฒันธรรม

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.๒๕61
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจา่ย
      ค่าใชจ้่ายโครงการส่งเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติผู้
ด้วยโอกาสด้วยวถิเีศรษฐกจิพอเพยีง

         20,000 

20,000
       ค่าใชจ้่ายโครงการอบรมสิทธสิตรี 
ผู้สูงอาย ุพกิาร เอดส์

         40,000 
40,000

       โครงการจัดระบบผังเมือง ผังชมุชน ผน
ที่ชมุชน

             10,000 
10,000

       ค่าจ้างเหมาบริการล้างทดสอบวเิคราะห์
บ่อบาดาล 65,450             65,450
       ค่าจ้างเหมาบริการติดต้ังหม้อแปลง
ไฟฟา้ภายในเทศบาลต าบลหนองหล่ม 266,000           

       ค่าใชจ้่ายในการเลือกต้ัง 30,000         30,000

       ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมอาชพีราษฎร 50,000         50,000
       ค่าใชจ้่ายโครงการหมูบ่้านเอาชนะยา
เสพติดอยา่งยัง่ยนืเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในครอบครัว

         20,000 

20,000
       ค่าใชจ้่ายโครงการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจน

         40,000 
40,000

       ค่าใชจ้่ายส่งเสริมกลุ่มสตรีต าบลหนอง
หล่ม

         30,000 
30,000

       ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมกจิกรรมผู้สูงอายุ          20,000 
20,000

      ค่าใชจ้่ายการส้รางความสมานฉนัท์ การ
ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและสร้างความ
เขม้แขง็

           5,000 

5,000
       ค่าใชจ้่ายโครงการส่งเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติ
ประจ าปี 2560

           5,000 

5,000
       ค่าใชจ้่ายโครงการอบรมและรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด

         10,000 
10,000

งบด าเนินการ ค่าใช้สอย       โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด กจิกรรมส่งเสริมบ าบัดพื้นฟแูละส่งเสริม
ฝึกอบรมอาชพีให้แก ่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด

         39,000 

39,000
       - ค่าใชจ้่ายในพธิทีางศาสนาและ
ประเพณีต่างๆ

         40,000 
40,000

       - ค่าใชจ้่ายงานวนัปิยะมหาราช          10,000 10,000

       - ค่าใชจ้่ายงานวนัลอยกระทง        100,000 100,000
       - ค่าใชจ้่ายในการจัดกจิกรรมวนัพอ่
แห่งชาติ

         10,000 
10,000
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
บริหารงาน รักษาความ การศึกษา สาธารณสขุ สงัคม เคหะและ สร้างความ ศาสนา การเกษตร งบกลาง

ทัว่ไป สงบภายใน สงเคระห์ ชมุชน เขม้แขง็ วฒันธรรม

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.๒๕61
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทจา่ย
       - ค่าใชจ้่ายในการจัดงานวนัสักการะเจ้า
พอ่ค าปวน

       100,000 
100,000

       - ค่าใชจ้่ายในการจัดกจิกรรมวนั
เขา้พรรษา

         10,000 
10,000

       - ค่าใชจ้่ายในการจัดกจิกรรมวนัแม่
แห่งชาติ

         10,000 
10,000

       - ค่าใชจ้่ายส่งเสริมคณะกรรมการ
บริหารสภาวฒันธรรมต าบลหนองหล่ม

           5,000 
5,000

       - ค่าใชจ้่ายส่งเสริมวฒันธรรมต าบล            5,000 5,000
       - ค่าใชจ้่ายขบัเคล่ือนการสร้างภมูิคุ้มกนั
ทางสังคม ในมิติวฒันธรรม

           5,000 
5,000

      - ค่าใชจ้่ายในการแขง่ขนักฬีานักเรียน
เยาวชนและประชาชน

       100,000 
100,000

      - ค่าใชจ้่ายส่งเสริมสนับสนุนศูนยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรต าบลหนองหล่ม

         20,000 

20,000
       - โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

         40,000 
40,000

       - โครงการรณรงค์กอ่สร้างและซ่อมแซม
ฝายต้นน้ าล าธาร

         30,000 
30,000

       - ค่าใชจ้่ายโครงการป้องกนัควบคุมไฟ
ป่าและหมอกควนั

         10,000 
10,000

ค่าวัสดุ     วสัดุส านักงาน             115,000 5,000                                5,000 5,000           5,000            30,000             165,000
    วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 5,000               5,000

    วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 10,000              10,000             50,000             70,000

    วสัดุงานบ้านงานครัว 45,000              45,000

    วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 150,000            250,000           400,000

งบด าเนินการ ค่าวัสดุ     วสัดุคอมพวิเตอร์ 70,000              5,000               5,000                 5,000           5,000                         30,000 120,000

     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000              20,000             40,000

     วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 25,000             25,000

     วสัดุกอ่สร้าง 10,000             400,000           410,000
     วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 5,000                        10,000 15,000

     วสัดุส ารวจ              20,000 

     วสัดุการเกษตร 10,000         10,000

     วสัดุอืน่ๆ 25,000              25,000
       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบ้านใหม่เหนือ

             111,150 
111,150
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งบ/หมวด/ประเภทจา่ย
       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบ้านปางงุ้น

               58,500 
58,500

       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กต้นแบบหนองหล่ม

               79,950 
79,950

       - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กวดัไชยมงค

             115,050 
115,050

       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านใหม่              161,850 161,850
       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านแม่
พริก

               83,850 
83,850

       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้าน
หนองหล่ม

             171,600 
171,600

       - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้าน
ปางงุ้น

             120,900 
120,900

      วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 0

ค่าสาธารณูปโภค      ค่าไฟฟา้ 600,000            600,000

     ค่าโทรศัพท์ 30,000              30,000

     ค่าไปรษณีย์ 10,000              10,000

     ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 35,000              35,000

งบลงทุน ค่าคุรภุัณฑ์      ครภุณัฑ์ส านักงาน 0

      - ตู้เอกสาร 5,000            5,000

      - โต๊ะหมูบู่ชา 8,500                 8,500

      - เกา้อีร้ะดับ 3-6 0

      ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์ 0

         - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 22,000             16,000         

งบลงทุน ค่าคุรภุัณฑ์          - เคร่ืองพมิพ์ 0

      ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

         - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 24,000              

      ครภุณัฑ์ยานพาหนะ 0

         - ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) 0

      ครภุณัฑ์การเกษตร 0

        - เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ 0

        - เคร่ืองสูบน้ า 0

      ครภุณัฑ์อ่ืนๆ 0

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 150,000            50,000             200,000           400,000
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง

  ค่าก่อสรา้งสาธารณปูโภค

0
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งบ/หมวด/ประเภทจา่ย
        - โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 6            290,000 290,000
        - โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 6              84,000 84,000
        - โครงการจดัซ้ือวสัดดุนิลูกรงั
ซ่อมแซมถนนการเกษตร

           270,000 
270,000

        - โครงการซ่อมแซมตลิง่ล าหว้ยรอ่ง
ช้างพรอ้มขุดลอก หมูท่ี ่5

           208,000 
208,000

        - โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล .
 หมูท่ี ่8

           439,000 
439,000

        - โครงการก่อสรา้งประตรูะบายน้ าล า
หว้ยหอบรเิวณวงัมัจฉา

               5,900 
5,900

        - โครงการก่อสรา้งทอ่เหลีย่ม คสล .ล า
หว้ยรอ่งสักเชือ่มคลองส่งน้ าทุง่ผาช่อ หมูท่ี ่5

           147,000 

147,000
        - โครงการก่อสรา้งท านบก้ันน้ าล า
หว้ยรอ่งช้าง หมูท่ี ่5

           162,000 
162,000

        - โครงการก่อสรา้งท านบก้ันน้ าล า
หว้ยล าหว้ยฮงุ หมูท่ี ่1

           147,000 
147,000

     ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุทีด่นิและ
สิง่ก่อสรา้ง

           100,000 
100,000

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน      เงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 16,000              16,000

       - อดุหนุนโรงเรียนบ้านหนองหล่ม 352,000             352,000

       - อดุหนุนโรงเรียนบ้านแม่พริก 172,000             172,000

เงนิอุดหนุน        - อดุหนุนโรงเรียนบ้านใหม่ 332,000             332,000

       - อดุหนุนโรงเรียนบ้านปางงุ้น 248,000             248,000

งบรายจา่ยอ่ืน หมวดรายจา่ยอ่ืน     ค่าจ้างที่ปรึกษา 20,000              20,000

รวม 9,455,000    1,080,280   7,123,350     570,440   566,960   5,592,070   249,000  395,000   110,000   14,857,900   40,000,000     


