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สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย

2

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหิน
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลหนองหิน จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ตอสภาเทศบาลตําบลหนองหินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารทองถิ่นเทศบาล
ตําบลหนองหิน จึงขอชี้แจงใหทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหินทุกทาน ไดรับทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
จํานวน 21,000,041.02
1.1.2 เงินสะสม
จํานวน 41,849,637.46
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม
จํานวน 9,894,688.11
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน
รวม
บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมกอหนี้ผูกพัน
จํานวน
รวม
บาท
1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 2,795,954.12 บาท

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
บาท
บาท
บาท
- โครงการ
-

โครงการ

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน
34,017,484.55 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
จํานวน
611,830.96
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน
284,419.10
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
จํานวน
1,432,516.77
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยจํานวน
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
จํานวน
37,245.00
หมวดรายไดจากทุน
จํานวน
หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน
16,727,410.97
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน
14,924,061.75

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน

-

2.3 รายจายจริง
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

บาท ประกอบดวย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน 32,490,747.89
จํานวน 7,879,452.31
จํานวน 13,614,230.00
จํานวน 8,683,375.58
จํานวน
732,690.00
จํานวน
159,000.00
จํานวน 1,422,000.00

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน

บาท

-

บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่

จํานวน

842,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม

จํานวน

-

บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู

จํานวน

-

บาท

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการประปาเทศบาลตําบลหนองหิน ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายรับจริง
จํานวน
2,281,712.24 บาท
มีรายจายจริง
จํานวน
2,099,871.31 บาท
กูยืมเงินจากธนาคาร / กสท. /อื่นๆ
จํานวน
- บาท
ยืมเงินสะสม
จํานวน
245,870.60 บาท
กําไรสะสม/ขาดทุนสะสม
จํานวน
- บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
จํานวน
4,136.64 บาท
ทุนสํารองเงินสะสม
จํานวน
1,433,850.40 บาท
ทรัพยจํานํา
จํานวน
- บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
2.1 รายรับ
รายรับจริง
ป 2563

รายรับ
1. รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
(3) ภาษีปาย
รวมรายไดภาษี

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

22,803.00
116,802.46
409,980.00

900,000.00
350,000.00

1,000,000.00
500,000.00

549,585.46

1,250,000.00

1,500,000.00

9,620.00
240.00
148,970.00
5,400.00

20,000.00
3,000.00
200,000.00
7,000.00

13,000.00
3,000.00
200,000.00
10,000.00

70.00

1,000.00

1,000.00

6,940.00
2,669.00
3,160.00
2,860.00
50.00

5,000.00
7,000.00
5,000.00
10,000.00
1,000.00
259,000.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
60,000.00
327,000.00

หมวดคาธรรมเนียม
(1) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
(2) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
(3) คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
(4) คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ
แจงสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร
(5) คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือ
แผนปลิวเพื่อการโฆษณา
(6) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
(7) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
(8) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย
(9) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง

(10) คาธรรมเนียมอื่นๆ

รวมรายไดคาธรรมเนียม

179,979.00

รายรับจริง
ป 2563

รายรับ
หมวดคาปรับ

ประมาณการ
ป 2564

5
ประมาณการ
ป 2565

23,875.00
53,645.00

1,000.00
50,000.00
40,000.00

1,000.00
40,000.00
40,000.00

77,520.00

91,000.00

81,000.00

10,000.00
37,700.00

20,000.00
50,000.00

20,000.00
50,000.00

1,500.00

5,000.00

5,000.00

(4) คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
(5) คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน
(6) คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
(7) คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช
เครื่องขยายเสียง
(8) คาใบอนุญาตอื่น ๆ

50.00
8,000.00
1,320.00
3,975.00

5,000.00
20,000.00
5,000.00
10,000.00

5,000.00
20,000.00
5,000.00
10,000.00

5,620.00

3,000.00

10,000.00

รวมรายไดคาใบอนุญาต

68,165.00

118,000.00

125,000.00

1,707,440.00
248,615.91
18,000.00
-

2,100,000.00
300,000.00
30,000.00
10,000.00

2,100,000.00
300,000.00
30,000.00
3,000.00

1,974,055.91

2,440,000.00

2,433,000.00

(1) คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบการจอดรถ

(2) คาปรับจากการกระทําผิด พ. ร.บ. จราจรทางบก
(3) คาปรับการผิดสัญญา
รวมรายไดคาปรับ
หมวดคาใบอนุญาต
(1) คาใบอนญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

(2) คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ

(3) คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที

สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200
ตารางเมตร

หมวดรายไดจากทรัพยสิน
(1) คาเชาหรือคาบริการสถานที่
(2) ดอกเบี้ย
(3) คาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด
(4) รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ
รวมรายไดจากทรัพยสิน
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รายรับจริง
ป 2563

รายรับ
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
(1) เงินที่มีผูอุทิศให
(2) คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง
(3) คาขายแบบแปลน
(4) คารับรองสําเนาและถายเอกสาร
(5) รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
(1) คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
(2) รายไดจากทุนอื่น ๆ

รวมรายไดจัดเก็บเอง

ประมาณการ
ป 2565

1,562.31
69,780.00

2,000.00
10,000.00
20,000.00

4,000.00
10,000.00
100,000.00

71,342.31

32,000.00

114,000.00

3,438.00

20,000.00

20,000.00

หมวดรายไดจากทุน

ประมาณการ
ป 2564

3,438.00
2,924,085.68

-

-

20,000.00

20,000.00

4,210,000.00

4,600,000.00

2. ภาษีจัดสรร
หมวดภาษีจัดสรร
(1) ภาษีรถยนต
396,523.79
500,000.00
500,000.00
(2) ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน ฯ
14,812,674.88 17,000,000.00 16,000,000.00
(3) ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ
1,754,080.72 2,500,000.00 2,500,000.00
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
229,377.35
20,000.00
440,000.00
(5) ภาษีสรรพสามิต
3,559,990.93 4,510,000.00 4,500,000.00
(6) คาภาคหลวงแร
95,308.35
200,000.00
200,000.00
(7) คาภาคหลวงปโตรเลียม
31,641.74
60,000.00
60,000.00
(8) คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
2,097,634.00 1,800,000.00 2,200,000.00
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
รวมรายไดภาษีจัดสรร 22,977,231.76 26,590,000.00 26,400,000.00

7
รายรับ
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน

รายรับจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

18,723,253.00

25,478,000.00

26,663,220.00

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 18,723,253.00 25,478,000.00 26,663,220.00

รวมทั้งสิ้น 44,624,570.44 56,278,000.00 57,663,220.00

8

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
2.2 รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

งบกลาง

10,474,899.47

13,446,400.00

14,066,280.00

งบบุคลากร

17,442,804.00

20,150,020.00

21,255,880.00

งบดําเนินงาน

12,499,021.72

17,035,680.00

15,337,660.00

งบลงทุน

649,490.00

2,840,900.00

3,912,400.00

งบรายจายอื่น

405,450.00

450,000.00

640,000.00

งบเงินอุดหนุน

1,880,920.65

2,355,000.00

2,451,000.00

รายจาย

จายจากงบประมาณ

รวมจายจากงบประมาณ 43,352,585.84 56,278,000.00 57,663,220.00

25,901,317.44

3,100,000.00

29,000,000.00
31,000,000.00

30,996,000.00

44,624,570.44
25,901,317.44
25,899,755.13
56,000,000
57,663,220
1,663,220
25,000,000.00
1,663,220.00
26,663,220.00
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สวนที่ 2
เทศบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย

10
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
ดาน
ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม
19,292,780
16,875,620
2,417,160

ดานบริการชุมชนและสังคม

20,687,160

แผนงานการศึกษา

9,907,240

แผนงานสาธารณสุข

4,709,380

แผนงานสังคมสงเคราะห

506,340

แผนงานเคหะและชุมชน

4,437,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

557,200

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

570,000

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร

3,617,000
3,512,000
105,000

ดานการดําเนินงานอื่น

14,066,280

แผนงานงบกลาง

14,066,280

งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
แผนงานการพาณิชย

4,965,610
4,965,610

-

57,663,220
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งาน

งานบริหารทั่วไป

รวม

งานบริหารงานคลัง

9,213,600
2,848,320
6,365,280
3,665,120
244,000
1,514,120
425,000
1,482,000
149,500
149,500
-

2,395,980
2,395,980
1,050,000
290,000
700,000
60,000
46,100
46,100
-

13,028,220

3,492,080

งานควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน
355,320
355,320
355,320

รวม
11,964,900
2,848,320
9,116,580
4,715,120
534,000
2,214,120
485,000
1,482,000
195,600
195,600
16,875,620

53,398,000
43,514,210
9,883,790
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานการรักษาควมสงบภายใน
งบ

งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
822,360
822,360
1,554,800
121,000
1,168,800
265,000
-

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม

2,377,160

งานจราจร

รวม
40,000
10,000
30,000
-

822,360
822,360
1,594,800
121,000
1,178,800
295,000
-

40,000

2,417,160
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานการศึกษา
งบ

งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

รวม

1,792,320
1,792,320
322,000
42,000
80,000
200,000
32,400
32,400
-

2,470,040
2,470,040
3,102,080
34,000
1,808,780
1,199,300
60,000
172,400
172,400
2,016,000
2,016,000

4,262,360
4,262,360
3,424,080
76,000
1,888,780
1,399,300
60,000
204,800
204,800
2,016,000
2,016,000

2,146,720

7,760,520

9,907,240

9,907,240.00
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานสาธารณสุข
งบ

งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
1,873,520
1,873,520
2,680,860
280,000
1,750,860
650,000
-

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

4,554,380

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

35,000
35,000
120,000
120,000

1,873,520
1,873,520
2,715,860
280,000
1,785,860
650,000
120,000
120,000

155,000

4,709,380
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานสังคมสงเคราะห
งบ

งาน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

รวม

352,740
352,740
153,600
153,600
-

352,740
352,740
153,600
153,600
-

506,340

506,340
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานเคหะและชุมชน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1,980,000
1,980,000
1,657,000
122,000
640,000
855,000
40,000
-

งาน

รวม

3,637,000

งานไฟฟาและปา
100,000
100,000
100,000

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
60,000
60,000
-

รวม

640,000
640,000

1,980,000
1,980,000
1,717,000
122,000
700,000
855,000
40,000
100,000
100,000
640,000
640,000

700,000

4,437,000

-

53,398,000

31,075,590

22,322,410
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบ

งาน

งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม

รวม

422,200

422,200

387,200

387,200

35,000

35,000

135,000

135,000

135,000
-

135,000
-

557,200

557,200
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

รวม

10,000

280,000

200,000

490,000

10,000

280,000

200,000

490,000

80,000

-

-

80,000

80,000

-

-

80,000

90,000

280,000

200,000

570,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบ

งาน

งานกอสราง

งบลงทุน

รวม

3,512,000
คาครุภัณฑ

-

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม

3,512,000
-

3,512,000

3,512,000

3,512,000

3,512,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานการเกษตร
งบ

งาน

งานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

งานสงเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
คาใชสอย
คาวัสดุ

60,000

45,000

105,000

60,000

20,000

80,000

-

25,000

25,000

-

-

-

-

-

60,000

45,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม

รวม

105,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานงบกลาง
งบ

งาน

งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง
รวม

รวม

14,066,280

14,066,280

14,066,280

14,066,280

14,066,280

14,066,280

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย

22

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65
จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหนองหิน และโดยความเห็นชอบ
ของผูวาราชการจังหวัดเลย ดังตอไปนี้
ขอ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขอ 2. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น
57,663,220 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น
57,663,220 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน
ไดดังนี้
ยอดรวม
แผนงาน
ดานบริหารงานทั่วไป

19,292,780

แผนงานบริหารงานทั่วไป

16,875,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ

2,417,160
20,687,160
9,907,240
4,709,380
506,340
4,437,000
557,200
570,000
3,617,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร

3,512,000
105,000

ดานการดําเนินงานอื่น

14,066,280

แผนงานงบกลาง

14,066,280
57,663,220

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
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5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 4,965,610 บาท ดังนี้
งบ

ยอดรวม

งบกลาง

29,400.00

งบบุคลากร

1,600,650.00

งบดําเนินงาน

2,146,000.00

งบลงทุน

1,189,560.00

งบรายจายอื่น

-

งบเงินอุดหนุน

รวมรายจาย

4,965,610.00

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองหิน ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล
ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองหิน มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที.่ .......................เดือน.........................................พ.ศ........................
(ลงนาม) .........................................................
(นายประหยัด ศรีจันทะ)
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหนองหิน

เห็นชอบ
(ลงนาม)
(นายนัสพันธ ดอนกอนไพร)
นายอําเภอหนองหิน ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเลย

54,046,220
38,964,000

#REF!
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ 2565
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
รายรับ

ป 2561

หมวดภาษีอาการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง)
840,621.70
ภาษีบํารุงทองที่ (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง)
15,171.60
ภาษีปาย
329,602.70
อากรการฆาสัตว
รวมหมวดภาษีอากร 1,185,396.00
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
5,723.00
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
1,920.00
คาธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย
166,110.00
คาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนาย
5,100.00
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

รายรับจริง
ป 2562
863,087.37
16,284.80
297,221.00
1,176,593.17
12,542.77
2,100.00
155,070.00
5,600.00

ป 2563
116,802.00
22,803.00

ป 2564

ประมาณการ
ยอดตาง%

ป 2565

409,980.00
432,783.00

900,000.00 - 100 %
1000 %
0 %
350,000.00
30 %
1,250,000.00 16.67 %

1,000,000.00
500,000.00
1,500,000.00

9,620.00
240.00
148,970.00
5,400.00

20,000.00 - 35 %
3,000.00
0 %
200,000.00
0 %
7,000.00 30 %

13,000.00
3,000.00
200,000.00
10,000.00

25
รายรับ
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาษหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบการจอดรถ
คาปรับผูกระทําผิด พ.ร.บ.ทางบก
คาปรับผูกระทําผิดสัญญา
คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.
คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

ป 2561
50.00

รายรับจริง
ป 2562
40.00

ป 2563
70.00

ประมาณการ
ป 2564
ยอดตาง%
1,000.00
0 %

ป 2565
1,000.00

1,990.00
6,124.00
2,690.00
1,020.00
26,600.00
18,297.00
5,000.00
33,350.00
2,969.00

1,990.00
4,085.00
2,850.00
7,460.00
50.00
36,975.00
12,380.00
10,000.00
31,450.00
3,000.00

6,940.00
2,669.00
3,160.00
2,860.00
50.00
23,875.00
53,645.00
10,000.00
37,700.00
1,500.00

5,000.00 50.00 %
30 %
7,000.00
50 %
5,000.00
0 %
10,000.00
1,000.00 98.33 %
1,000.00
0 %
50,000.00
-25 %
40,000.00
0 %
20,000.00
0 %
50,000.00
0 %
5,000.00
0 %

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
60,000.00
1,000.00
40,000.00
40,000.00
20,000.00
50,000.00
5,000.00

5,400.00
10,000.00
2,426.00

100.00
12,000.00
2,560.00

50.00
8,000.00
1,320.00

5,000.00
20,000.00
5,000.00

5,000.00
20,000.00
5,000.00

0 %
0 %
0 %
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ป 2563
3,975.00
5,620.00

ประมาณการ
ป 2564
ยอดตาง%
10,000.00
0 %
3,000.00
70 %

ป 2565
10,000.00
10,000.00

310,342.77

325,664.00

468,000.00 12.20 %

533,000.00

2,057,993.00
234,812.40
246,000.00
5,300.00

1,897,680.00
261,410.86
22,000.00
-

1,707,440.00
248,615.91
18,000.00
-

2,100,000.00
300,000.00
30,000.00
10,000.00

%
%
%
%

2,100,000.00
300,000.00
30,000.00
3,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 2,544,105.40

2,181,090.86

1,974,055.91

2,440,000.00 - 0.29 %

2,433,000.00

1,807.00
2,600.00

19.00
14,000.00

1,562.31
69,780.00

2,000.00
10,000.00
20,000.00

50 %
0 %
80 %

4,000.00
10,000.00
100,000.00

4,407.00

14,019.00

71,342.31

32,000.00 71.93 %

114,000.00

รายรับ
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
คาใบอนุญาตอื่นๆ
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
คาเชาหรือคาบริการสถานที่
ดอกเบี้ย
คาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด
รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผูอุทิศให
คาขายแบบแปลน
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

ป 2561
7,875.00
1,120.00

รายรับจริง
ป 2562
7,950.00
2,140.00

303,764.00

0
0
0
-70
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รายรับ

รายรับจริง
ป 2562

ป 2561

หมวดรายไดจากทุน
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
รายไดจากทุนอื่น ๆ
รวมหมวดรายไดจากทุน

ป 2563

ป 2564

ประมาณการ
ยอดตาง%

ป 2565

-

24,870.00
-

3,438.00
-

20,000.00
-

0 %
-

20,000.00
-

-

24,870.00

3,438.00

20,000.00

100 %

20,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต
382,383.57
394,895.71
396,523.79
500,000.00
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน ฯ
15,689,580.88 15,943,948.98 14,812,674.88 17,000,000.00
ภาษีมูลคาเพิ่ม พ.ร.บ.จัดสรรรายได ฯ
1,910,234.10 1,769,084.84 1,754,080.72 2,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
18,670.61
10,635.39
229,377.35
20,000.00
ภาษีสรรพสามิต
3,819,044.74 4,108,271.94 3,559,990.93 4,510,000.00
คาภาคหลวงแร
63,647.05
91,414.59
95,308.35
200,000.00
คาภาคหลวงปโตรเลียม
29,810.92
32,773.67
31,641.74
60,000.00
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
1,692,707.00 1,401,529.00 2,097,634.00 1,800,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,606,078.87 23,752,554.12 22,977,231.76 26,590,000.00

0
-5.88
0
95.45
- 0.22
0
0
18.18
- 0.74

%
500,000.00
% 16,000,000.00
% 2,500,000.00
%
440,000.00
% 4,500,000.00
%
200,000.00
%
60,000.00
% 2,200,000.00
% 26,400,000.00
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ป 2561

รายรับจริง
ป 2562

ป 2563

ป 2564

16,952,117.00

18,006,436.00

18,723,253.00

25,478,000.00

4.45 % 26,663,220.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,952,117.00 18,006,436.00 18,723,253.00 25,478,000.00

4.45 % 26,663,220.00

รวมทุกหมวด 44,595,868.27 45,465,905.92 44,507,767.98 56,278,000.00

2.40 % 57,663,220.00

รายรับ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

ประมาณการ
ยอดตาง%

ป 2565

-

100

#DIV/0!
#DIV/0!

(หามลบ) เปนผลคํานวณ

-

-

900,000.00
1,000,000.00
150,000.00
250,000.00

100
100
100
100
100
100

-100.00
#DIV/0!
#DIV/0!
30.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
30.00

16.67

20.00

7,000.00
-

100 100
100

53.85
0.00
0.00

3,000.00

100

30.00

-

53.85
42.86

32,347,000.00

-

-

5,000.00
3,000.00
5,000.00
59,000.00
10,000.00
-

34,960,000.00

2,613,000.00

100

0.00

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

50.00
30.00
50.00
0.00
98.33
0.00
-25.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100
100
100

0.00
0.00
0.00

100

7.47

100.00
42.86
100.00
5,900.00
-

0

-

7,000.00

100
100

0.00
70.00

233.33

65,000.00

100

-

7,000.00

100
100
100
100

12.20
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
-233.33

-

13.89
#DIV/0!
70.00

-

7,000.00

100

-0.29

-

0.29

2,000.00
80,000.00

100
100
100

#DIV/0!
50.00
0.00
80.00

#DIV/0!
100.00
400.00

82,000.00

100

71.93

256.25

-

-

-

1,000,000.00
420,000.00
10,000.00
400,000.00
190,000.00

100
100
100
100
100
100
100
100
100

0.00
-6.25
0.00
95.45
-0.22
0.00
0.00
18.18
-0.72

-

-

-

5.88
2,100.00
0.22
22.22
0.71

1,185,220.00
-

100
100.00
100

4.45

4.65

1,185,220.00

100

4.45

4.65

1,385,220.00

100

2.40

2.46

57663220
57690220
27000

3,000.00
15,600,000.00

2,500.00 18,300,000.00

850,000,000.00 890,000,000.00
200000
250000

500.00
2,700,000.00

50000

100 100

20.00
14.75

100

20.00
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สวนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2565
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย

30

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 57,663,220 บาท แยกเปน
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

รวม

1,500,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
จํานวน
1,000,000 บาท
ประมาณการวกวาปที่ผานมาตามภาษีที่ดินและสิ่งลูกสรางตามที่คาดวาจะไดรับจริง
ภาษีปาย
จํานวน
ประมาณการไวสูงกวาปที่ลวงมาแลว ตามทะเบียนผูอยูในขายที่ตองชําระภาษี

หมวดคาธรรมเนียม

รวม

500,000 บาท

327,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
ประมาณการไวต่ํากวาปลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

13,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ประมาณการไวเทากับปลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

3,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
ประมาณการไวเทากับปลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

200,000 บาท

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหาร จํานวน
หรือสะสมอาหาร
ประมาณการไวสูงกวาปที่ลวงมาแลว ตามทะเบียนผูอยูในขายที่ตองชําระภาษี
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว
จํานวน
เพื่อการโฆษณา
ประมาณการไวเทากับปลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

10,000 บาท

1,000 บาท

31
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
ประมาณการไวสูงกวาปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

10,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไวสูงกวาปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

10,000 บาท

คาธรรมเนียมการทะเบียนพาณิชย
ประมาณการไวสูงกวาปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

10,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

10,000 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ
ประมาณการไวสูงกวาปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

60,000 บาท

หมวดคาปรับ

รวม

81,000 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและจัดระเบียบการจอดรถ
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

1,000 บาท

คาปรับจากการกระทําผิด พ. ร.บ. จราจรทางบก
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

40,000 บาท

คาปรับผูกระทําผิดสัญญา
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

40,000 บาท

หมวดคาใบอนุญาต
คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

รวม

125,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

32
คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร จํานวน
ในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

5,000 บาท

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

5,000 บาท

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

20,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

5,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

10,000 บาท

คาใบอนุญาตอื่นๆ
ประมาณการไวสูงกวาปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

10,000 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน
คาเชาหรือคาบริการสถานที่
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

รวม

2,433,000 บาท

จํานวน

2,100,000 บาท

ดอกเบี้ย
จํานวน
ประมาณการไวเทากับกวาปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

300,000 บาท

คาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

30,000 บาท

รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

3,000 บาท

33
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

รวม

114,000 บาท

เงินที่มีผูอุทิศให
ประมาณการไวสูงกวาปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

4,000 บาท

คาขายแบบแปลน
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

จํานวน

10,000 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ประมาณการไวสูงกวาปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

100,000 บาท

รวม

20,000 บาท

หมวดรายไดจากทุน
คาขายทอดลาดทรัพยสิน
ประมาณการตั้งรับไวตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

20,000 บาท

รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

26,400,000 บาท

ภาษีรถยนต
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

500,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน ฯ
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

16,000,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได ฯ
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

2,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการไวสูงกวาปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

440,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

4,500,000 บาท
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คาภาคหลวงแร
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

200,000 บาท

คาภาคหลวงปโตรเลียม
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

60,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน
ประมาณการไวสูงกวาปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

2,200,000 บาท

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไวตามที่คาดวาจะไดรับจริง

รวม
จํานวน

26,663,220 บาท
26,663,220 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2565
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 57,663,220 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)

รวม
รวม

13,028,220 บาท
9,213,600 บาท

รวม

2,848,320 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเดือนของผูบริหาร ไดแก นายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 28,800 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน
2 คน ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน
12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

725,760 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของผูบริหาร ไดแก
นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน
12 เดือน (สํานักปลัด)

180,000 บาท
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและ
ประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของผูบริหาร ไดแก
นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน
12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)

180,000 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก เลขานุการนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท จํานวน 1 อัตรา และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

207,360 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหแกบุคคลดังตอไปนี้
1) คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล
ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท

จํานวน 1 อัตรา

2) คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 12,960 บาท

จํานวน

1,555,200 บาท
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3) คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน 10 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและ
ประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม

6,365,280 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน

4,163,760 บาท

จํานวน

205,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป ในสังกัด
สํานักปลัดเทศบาล โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาลในสังกัด
สํานักปลัด ใหกับผูมีสิทธิไดรับ ไดแก เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงนักบริหาร
งานเทศบาลระดับกลาง เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง
นิติกร (พ.ต.ก.) ตามหลักเกณฑที่กําหนด หรือเงินเพิ่มอื่นที่ควรไดรับ
ตามที่ระเบียบกําหนดให (สํานักปลัด)
เงินประจําตําแหนง
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล
ในสังกัดสํานักปลัด ประเภทบริหารทองถิ่น ประเภทอํานวยการ
ทองถิ่น ประเภทวิชาการ ชํานาญการพิเศษ และประเภท
วิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ควรไดรับตามที่ระเบียบกําหนด
(สํานักปลัด)

253,200 บาท
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คาจางลูกจางประจํา
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา และเงินปรับปรุงคาจางประจํา
ในสังกัดสํานักปลัด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน

จํานวน

587,040 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

1,132,080 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ในสังกัดสํานักปลัด เชน เงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่สามารถเบิกจายได
จากประเภทรายจายนี้ (สํานักปลัด)

จํานวน

24,000 บาท

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวม
รวม

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ในสังกัดสํานักปลัด พรอมเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

เพื่อจายเปนคาสมนาคุณคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ
คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบทางวินัย
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษฯ และใหรวมถึง
คาตอบแทนอื่นที่สามารถเบิกจายไดตามประเภทรายจายนี้
(สํานักปลัด)

3,665,120 บาท
244,000 บาท
20,000 บาท

คาเบี้ยประชุม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ
คณะกรรมการประจําสามัญเทศบาล ในการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ขอ 105 โดยอาศัยหลักเกณฑตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ที่ดํารงตําแหนงประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลชานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ
หรือตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ (สํานักปลัด)
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15,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่มีคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ
ในวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
คาเชาบาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลซึ่งไดมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (สํานักปลัด)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ผูบริหาร พนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 หรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ (สํานักปลัด)

114,000 บาท

90,000 บาท
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คาใชสอย

รวม

1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จํานวน

- เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน คาจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ คาจางปรับปรุงโดเมน website
คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งปายประชาสัมพันธ
ปายชื่อสํานักงาน หรือปายอื่น ๆ คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ
- คาธรรมเนียมตาง ๆ หรือคาลงทะเบียนตาง ๆ เชน คาลงทะเบียน
ในการฝกอบรมตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
คาลงทะเบียนศาล คาธรรมเนียมในการทําสัญญาเชาที่ดิน รวมถึง
คาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
- คาทําประกันภัยรถยนตราชการ สําหรับการประกันภัยรถยนต
ราชการและการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ ไดแก รถตู รถกระบะสี่ประตู รถยนตสวนกลาง เปนตน
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ ไดแก
งานทําความสะอาด งานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานทะเบียนราษฎร
งานผลิตและพิมพเอกสาร งานบันทึกขอมูล งานติดตามประเมินผล
งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ งานสถิติขอมูลสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ
รวมถึงการจางเหมางานอื่นที่อยูในภารกิจและอํานาจหนาที่ของเทศบาล
ที่สามารถดําเนินการไดตามประเภทและลักษณะรายจายนี้ ตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ
การดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

1,514,120 บาท
969,120 บาท
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2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
35,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และใหหมายรวมถึงการประชุมราชการ
ทางไกลผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
ในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน เปนตน
- เพื่อจายเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณี
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ
การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การมอบเงินหรือ
สิ่งของบริจาคใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เพื่อจายเปนคาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม
พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม
หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ ใหรวมถึงกิจกรรมวันทองถิ่นไทย
- เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี หรือ
วันสําคัญตาง ๆ ของชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตาง ๆ ตามนโยบายหรือ
คําสั่งอําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
รัฐบาล หรือตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

3) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

รวม

310,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
จํานวน
200,000 บาท
นอกราชอาณาจักร
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถ
ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน รวมถึงคาธรรมเนียมอื่น ๆ คาลงทะเบียน
และคาใชจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายไดจากประเภทรายจายนี้ เปนไปตามหนังสือ
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ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 โดยรายไดไมเกิน
50 ลานบาท ใหตั้งงบประมาณไดไมเกินปละ 3% ของเงินรายไดจริง รวมเงิน
อุดหนุนทั่วไปของงบประมาณที่ผานมา และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (สํานักปลัด)
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ซึ่งตรงกับ
วันที่ 24 เมษายน ของทุกป โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ อุปกรณ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 128 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)
โครงการสงเสริมงานกาชาดดอกฝายบาน สืบสานวัฒนธรรม
จํานวน
10,000 บาท
ไทเลย ประจําป 2565
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมงานกาชาด
ดอกฝายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจําป 2565 โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาวัสดุ อุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ
คาเครื่องดื่มและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 148 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
รวมถึงกรณีทบทวนแผน เพิ่มเติมแผน เปลี่ยนแปลงแผน รวมถึงคาใชจาย
ในการจัดประชุมประชาคมหมูบาน จัดประชุมประชาคมระดับตําบล โดยมี
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คาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาถายเอกสาร คาเขาเลมเอกสาร คาใชจายในการจัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐานเพื่อนําขอมูลไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตลอดจน
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 131 ลําดับที่ 10
(สํานักปลัด)
โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพบุคลากร สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง พนักงานจางเหมาบริการ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณ คายานหาหนะ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการดําเนินงานตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 127 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)

30,000 บาท

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ของพนักงานเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจางประจํา
พนักงานจาง ผูนําชุมชน คณะกรรมการจากกลุมตางๆ ภาคประชาชน รวมถึง
บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานตามโครงการ โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คายานพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารคาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาที่พัก คาวัสดุ คาจางเหมาจัดทําปาย และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามโครงการ เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 โดยรายไดไมเกิน
50 ลานบาท ใหตั้งงบประมาณไดไมเกินปละ 3% ของเงินรายไดจริงรวม
เงินอุดหนุนทั่วไป ของงบประมาณที่ผานมา สามารถนํามาคิดคํานวณไดดังนี้

10,000 บาท
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(เงินรายไดจริงรวมเงินอุดหนุนทั่วไป ป 2563 = 44,624,570.44 x 3%)
คิดเปน 1,338,737.11 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 127 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)
คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลซึ่งไดรับ
ความเสียหายอันเนื่องจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่เทศบาลตําบล
หนองหิน เนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ คาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา
และคดีแพง คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญาและคดีแพง
เปนไปตาม ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดให
ใหสามารถเบิกจายไดจากประเภทรายจายนี้
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 132 หนาที่ 11
(สํานักปลัด)

4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

คาวัสดุ

รวม

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความดูแลของสํานักปลัด
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและซอมแซมสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ เปนตน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงาน ทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เชน
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กาว แฟม เกาอี้พลาสติก
ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ ตรายาง ซอง สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจาง
เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ปากกาเนนคํา
เครื่องตัดกระดาษ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ แผงติดประกาศ แผนปายตาง ๆ
พระพุทธรูป แผงกั้นหอง กระเปา นาฬิกาตั้งหรือแขวน ตะแกรงวางเอกสาร
สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ กระดานไวทบอรด มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน)
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ
(สํานักปลัด)

20,000 บาท

200,000 บาท

425,000 บาท
70,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟาและวิทยุทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เชน ฟวส หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สายไฟฟา
เทปพันสายไฟฟา เข็มขัดรัดสายไฟฟา สวิตซไฟฟา ลูกถวยสายอากาศ รีซิสเตอร
ขาหลอดฟลูออเรสเซนต เบรกเกอร สายอากาศหรือ เสาอากาศสําหรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล เปนตน (สํานักปลัด)
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ที่เปนทั้งวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น
แปรง ไมกวาด เขง ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หมอ กระทะ กะละมัง
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม โองน้ํา
กระจกเงา กระโถน เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา เตาไฟฟา
หมอไฟฟารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส
เตา สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน
ถังน้ํา มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม วัสดุประกอบอาหาร
อาหารสําเร็จรูป เปนตน (สํานักปลัด)
วัสดุกอสราง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
เชน ไมตาง ๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต
ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนตบลอก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู
เหล็กเสน คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย ขวาน สวาน
โถสวม ประตู รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เปนตน
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง ทั้งที่เปนวัสดุสิ้นเปลือง
และวัสดุคงทน รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ยางรถยนต
น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ไขควง ประแจ
แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค ลอคเกียร ลอคคลัตซ
กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน
กรวยจราจร เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช
พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน
ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต
เข็มขัดนิรภัย เปนตน (สํานักปลัด)
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10,000 บาท

40,000 บาท

30,000 บาท

20,000 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม ถาน กาซ
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน เปนตน (สํานักปลัด)

200,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่เปนทั้งวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร
ฟลม เมมโมรี่การด แผนซีดี รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย
ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกลอง เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป เปนตน
(สํานักปลัด)

5,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ที่เปนทั้งวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เชน อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หมึกชนิดเติม
หรือตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบอิงคเจ็ท รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล เปนตน (สํานักปลัด)

50,000 บาท

คาสาธารณูปโภค

รวม

1,482,000 บาท

คาไฟฟา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสํานักงาน และสถานที่อยูในความดูแลของเทศบาล
รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน
(สํานักปลัด)

1,300,000 บาท

คาบริการโทรศัพท
จํานวน
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในการติดตอราชการ คาโทรศัพทพื้นฐาน
ในสํานักงาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และใหหมายรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา คาเชาเครื่อง เลขหมายโทรศัพท
คาบํารุงรักษาสาย เปนตน (สํานักปลัด)

12,000 บาท
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คาบริการไปรษณีย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาไปรษณียโทรเลข เชน คาไปรษณีย คาธนาณัติ
คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรกนิกส (GFMS) เปนตน

40,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน โทรภาพหรือโทรสาร
คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเตอรเน็ต การดและคาสื่อสารอื่น ๆ
เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน และให
หมายรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส เปนตน
(สํานักปลัด)

130,000 บาท

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
โตะทํางานสําหรับนายกเทศมนตรี

รวม

149,500 บาท

รวม

149,500 บาท

รวม

85,500 บาท

จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานสําหรับนายกเทศมนตรีตําบลหนองหิน
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 11,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โตะทํางานทําจากไม
- มี 3 ลิ้นชัก
- ความกวางไมนอยกวา 30 นิ้ว ความยาวไมนอยกวา 70 นิ้ว
ความสูงไมนอยกวา 30 นิ้ว
เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

11,000 บาท

โตะทํางานสําหรับรองนายกเทศมนตรีและ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลหนองหิน

จํานวน

โตะทํางานสําหรับเลขานุการนายกเทศมนตรี

จํานวน

โตะทํางานสําหรับเจาหนาที่เทศบาล

จํานวน

48
19,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานสําหรับรองนายกเทศมนตรี
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลหนองหิน จํานวน 3 ตัว
ตัวละ 6,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โตะทํางานทําจากไม
- ความกวางไมนอยกวา 30 นิ้ว ความยาวไมนอยกวา 62 นิ้ว
ความสูงไมนอยกวา 30 นิ้ว
เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
4,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานสําหรับเลขานุการ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองหิน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 4,200 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โตะทํางานแบบเหล็กพรอมกระจก
- มี 3 ลิ้นชัก
- ความกวางไมนอยกวา 26 นิ้ว ความยาวไมนอยกวา 42 นิ้ว
ความสูงไมนอยกวา 29 นิ้ว
เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานสําหรับเจาหนาที่เทศบาล
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โตะทํางานทําจากไม
- มี 1 ลิ้นชัก

2,000 บาท
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- ความกวางไมนอยกวา 23 นิ้ว ความยาวไมนอยกวา 47 นิ้ว
ความสูงไมนอยกวา 30 นิ้ว
เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

โตะสําหรับวางสิ่งของ

จํานวน

600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะสําหรับวางสิ่งของ
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 600 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โตะทําจากไม
- ความกวางไมนอยกวา 18 นิ้ว ความยาวไมนอยกวา 32 นิ้ว
ความสูงไมนอยกวา 16 นิ้ว
เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

ตูเก็บเอกสาร

จํานวน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู
ตูละ 1,600 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เปนตูทําจากไม
- มี 3 ลิ้นชัก
- ความกวางไมนอยกวา 15 นิ้ว ความยาวไมนอยกวา 23 นิ้ว
ความสูงไมนอยกวา 30 นิ้ว
เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

1,600 บาท
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เกาอี้ทํางานสําหรับนายกเทศมนตรี

จํานวน

10,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับนายกเทศมนตรี
ตําบลหนองหิน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 10,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เปนเกาอี้ทํางานแบบบุนวม หุมเบาะหนัง
- มีลอ 5 แฉก ปรับระดับได
เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

เกาอี้ทํางานสําหรับรองนายกเทศมนตรี

จํานวน

4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เปนเกาอี้ทํางานแบบบุนวม หุมเบาะหนัง
- มีลอ 5 แฉก
เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

เกาอี้ทํางานสําหรับรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

จํานวน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับรองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 1,700 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เปนเกาอี้ทํางานแบบบุนวม หุมเบาะหนัง
เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

5,100 บาท
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ผามานพรอมอุปกรณ พรอมติดตั้ง

จํานวน

27,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อผามานพรอมอุปกรณ พรอมติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เปนผามานกันแดด (UV) พรอมอุปกรณ
เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

รวม

กลองถายภาพนิ่ง ระบบ DSLR ความละเอียดไมต่ํากวา
จํานวน
20.9 ลานพิกเซล
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบ DSLR ความละเอียด
ไมต่ํากวา 20.9 ลานพิกเซล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะดังนี้
- เปนกลองถายภาพ ระบบ DSLR
- ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ (DX)
- ความละเอียดไมนอยกวา 20.9 ลานพิกเซล
- มีระบบแฟรชในตัว
- สามารถเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวก เพื่อขอมูลเต็มหรือเมื่อตองการ
- สามารถถายโอนขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
- มีกระเปาบรรจุกลอง
เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 204 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)

42,000 บาท
42,000 บาท

52

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล

รวม
จํานวน

22,000 บาท
22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับผล
งานประมวล จํานวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หนวย
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และ
มีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2563
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(สํานักปลัด)

53,378,760
53,378,000
760

57,663,220
58,578,220
915,000
56,000,000
470,340
รวม
#REF!

55,999,880
56,000,000
120
57,663,220
55,529,660

56,165,620.00

1,450,800

56,212,420.00

16,520,300

5.00

7,800.00
4.00
156,000.00
15,840
2
31,680

28,800.00

470,340
235,170

15,840

12,960

10,080.00

12

12

12
10.00

190,080

155,520

1,209,600.00
1,555,200.00

993,260
235,170
1,228,430

44,596,068

##########
1,338,737.11
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

รวม
รวม

3,492,080 บาท
2,395,980 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม

2,395,980 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน

2,002,500 บาท

จํานวน

72,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

252,480 บาท

จํานวน

27,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงิน
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป ในสังกัด
กองคลัง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาลในสังกัด
กองคลัง ใหกับผูมีสิทธิไดรับ ไดแก เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง
ดานพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงดานพัสดุ พ.ศ. 2562
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล
ในสังกัดกองคลัง ประเภทอํานวยการทองถิ่น ประเภทวิชาการ
ชํานาญการพิเศษ และประเภทวิชาชีพเฉพาะ/ เชี่ยวชาญเฉพาะ
ที่ควรไดรับตามที่ระเบียบกําหนด (กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไปในสังกัดกองคลัง พรอมเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12 เดือน (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ในสังกัดกองคลัง เชน เงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่สามารถเบิกจายได
จากประเภทรายจายนี้ (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร

รวม
รวม
จํานวน

1,050,000 บาท
290,000 บาท
40,000 บาท

ปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนคณะกรรมการในการ
ตรวจการจาง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง คาตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และใหรวมถึงคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่สามารถเบิกจายไดตามประเภทรายจายนี้ (กองคลัง)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่มีคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ
ในวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองคลัง)
คาเชาบาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลซึ่งไดมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (กองคลัง)

200,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ผูบริหาร พนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 หรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ (กองคลัง)

30,000 บาท
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คาใชสอย

รวม

700,000 บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
620,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ โดยมีคาใชจายประกอบดวย
เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาเชาทรัพยสิน คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาจางเหมาจัดทําวารสาร คาจางเหมาจัดทําปาย
คาจางเหมาจัดทําสื่อสิ่งพิมพตางๆ คารับวารสาร คาโฆษณาและเผยแพร คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ คากําจัด
สิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก รวมถึงคาจางเหมาอื่นใดที่อยูในภารกิจอํานาจหนาที่
ของเทศบาลที่สามารถดําเนินการได
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน เชน คาธรรมเนียมตาง ๆ
คาลงทะเบียนในการฝกอบรมตางๆ คาธรรมเนียมในการทําสัญญาเชาที่ดิน
รวมถึงคาธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ เชน
งานจัดเก็บรายได งานพัสดุ งานธุรการ งานบันทึกขอมูล รวมถึงการจางเหมา
งานอื่นที่อยูในภารกิจและอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถดําเนินการได
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)

(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

รวม

60,000 บาท

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปรับปรุงโปรแกรม
คาจัดทําระบบฐานขอมูลบัญชีรายการที่ดินและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาล
ตําบลหนองหิน การปรับปรุงขอมูลตาง ๆ ใหเปนปจจุบัน ถูกตอง ครบถวน
รวมถึงคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามโครงการ
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
(กองคลัง)

56
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ ว 0107
ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 133 ลําดับที่ 8
(กองคลัง)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูที่ไดรับคําสั่ง
ใหเดินทางไปราชการในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาธรรมเนียมตาง ๆ คาลงทะเบียน
และคาใชจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายไดจากประเภทรายจายนี้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
(กองคลัง)

50,000 บาท

(3) คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

20,000 บาท

คาวัสดุ

รวม

60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความดูแลของกองคลัง
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและซอมแซมสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ เปนตน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
(กองคลัง)

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงาน ทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เชน
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กาว แฟม เกาอี้พลาสติก
ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ ตรายาง ซอง สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจาง
เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ปากกาเนนคํา
เครื่องตัดกระดาษ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ แผงติดประกาศ แผนปายตาง ๆ

30,000 บาท
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พระพุทธรูป แผงกั้นหอง กระเปา นาฬิกาตั้งหรือแขวน ตะแกรงวางเอกสาร
สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ กระดานไวทบอรด มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน)
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ (กองคลัง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม ถาน กาซ
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน เปนตน (กองคลัง)

10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ที่เปนทั้งวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เชน อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หมึกชนิดเติม
หรือตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบอิงคเจ็ท รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล เปนตน (กองคลัง)

20,000 บาท

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

รวม

46,100 บาท

รวม

46,100 บาท

รวม

46,100 บาท

จํานวน

46,100 บาท

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน
ขนาด 36,000 บีทียู พรอมติดตั้ง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน
ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเปนราคารวมคาติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร 5
4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
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5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ใหเปนไปตาม
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป 2563
ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ประจําป 2563
(กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร

รวม
รวม

355,320 บาท
355,320 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม

355,320 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน

355,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงิน
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน

3,847,400

#

#
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม

2,377,160 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม
รวม

822,360 บาท
822,360 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และจายเปนเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
(สํานักปลัด)

จํานวน

338,340 บาท

คาจางลูกจางประจํา
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา และจายเปนเงินปรับปรุง
คาจางประจํา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
(สํานักปลัด)

จํานวน

300,600 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป พรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

153,480 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่สามารถเบิกจายไดจากประเภทรายจายนี้
(สํานักปลัด)

จํานวน

29,940 บาท
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งบดําเนินงาน

รวม

1,554,800 บาท

คาตอบแทน

รวม

121,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน

60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดแก คาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 โดยใช
อัตราคาตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560 และใหรวมถึงคาตอบแทนอื่นที่สามารถเบิกจายไดจากประเภท
รายจายนี้ (สํานักปลัด)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่มีคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ
ในวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด)

25,000 บาท

คาเชาบาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลซึ่งไดมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (สํานักปลัด)

36,000 บาท
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คาใชสอย

รวม

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จํานวน

- เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ
คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งปายประชาสัมพันธ หรือปายอื่น ๆ
คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตาง ๆ

1,168,800 บาท
758,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน เชน คาธรรมเนียมตาง ๆ
คาลงทะเบียนในการฝกอบรมตางๆ รวมถึงคาธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถ
เบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
- คาเบี้ยประกันภัยรถยนตราชการ เพื่อเปนคาใชจายสําหรับประกันภัยรถยนต
ราชการในสวนของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติหรือ
จางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน จางเหมาชวยงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาเวรยาม งานธุรการ งานยานพาหนะ
และงานอื่นที่อยูในภารกิจและอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถดําเนินการ
ไดตามรายจายประเภทนี้
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ

รวม

260,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล
พนักงานจาง ผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาธรรมเนียมอื่น ๆ
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คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายไดจากประเภทรายจายนี้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
(สํานักปลัด)
โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจําป 2564 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ อุปกรณ คายานพาหนะ
คาจางเหมาบริการตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 179 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัย
จํานวน
ฝายพลเรือนเทศบาลตําบลหนองหิน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฝกทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาปายประชาสัมพันธ คายานพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 180 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)
โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
จํานวน
ประจําเทศบาลตําบลหนองหิน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฝกชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลหนองหิน หลักสูตรจัดตั้งหรือหลักสูตร
ทบทวน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

30,000 บาท

130,000 บาท
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คาวัสดุ คาปายประชาสัมพันธ คายานพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หนาที่ 24 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
โครงการชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลหนองหิน
จํานวน
ประจําป 2565
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการชวยเหลือ
ประชาชนของของเทศบาลตําบลหนองหิน ไดแก การชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได
ในการดํารงชีพ ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนที่ไมสามารถเขาถึงปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตไดอยาง
ปกติสุขในสังคม หรือการสงเสริมบุคคลใหมีความรู ความสามารถ
นําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น หรือผูที่มีชื่ออยูใน
ทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี รวมถึง
เกษตรกรผูมีรายไดนอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 116 ลําดับที่ 27
(สํานักปลัด)

(3) คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความดูแลของสํานักปลัด
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและซอมแซมสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ
เปนตน (สํานักปลัด)

70,000 บาท

150,000 บาท
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คาวัสดุ

รวม

265,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟาและวิทยุทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เชน ฟวส หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สายไฟฟา
เทปพันสายไฟฟา เข็มขัดรัดสายไฟฟา สวิตซไฟฟา ลูกถวยสายอากาศ รีซิสเตอร
ขาหลอดฟลูออเรสเซนส เบรกเกอร สายอากาศหรือ เสาอากาศสําหรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล เปนตน (สํานักปลัด)

5,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ที่เปนทั้งวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น
แปรง ไมกวาด เขง ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หมอ กระทะ กะละมัง
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม โองน้ํา
กระจกเงา กระโถน เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา เตาไฟฟา
หมอไฟฟารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส
เตา สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน
ถังน้ํา มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม วัสดุประกอบอาหาร
อาหารสําเร็จรูป เปนตน (สํานักปลัด)

20,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง ทั้งที่เปนวัสดุสิ้นเปลือง
และวัสดุคงทน รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไขควง
ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร
ล็อคครัตช ล็อคพวมาลัย ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู
สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล)
ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน
แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน
กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค เปนตน
(สํานักปลัด)

20,000 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น เปนตน
(สํานักปลัด)

100,000 บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ทั้งที่เปนวัสดุสิ้นเปลือง
และวัสดุคงทน เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผา
เครื่องหมายตางๆ ถุงเทา / ถุงมือ รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ
เสื้อสะทอนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ ชุดประดาน้ํา
เครื่องแตงกายสําหรับลางทอใสสารเคมี วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจําตัว
อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. เปนตน
(สํานักปลัด)

70,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิงทั้งที่เปนวัสดุสิ้นเปลือง
และวัสดุคงทน เชน วาลวน้ําดับเพลิง ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง
อุปกรณดับไฟปา ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง เปนตน
(สํานักปลัด)

50,000 บาท

งานจราจร
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
(1) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ

จํานวน

รวม
รวม
รวม

40,000 บาท
40,000 บาท
10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

- โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
จํานวน
10,000 บาท
สําคัญ
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต เปนตน โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการจราจร คาจางเหมาจัดทําปาย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุจราจร คาวัสดุยานพาหนะและขนสง คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมตามโครงการ
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- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 123
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 183 ลําดับที่ 9
(สํานักปลัด)

คาวัสดุ

รวม

วัสดุจราจร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุจราจร ทั้งที่เปนวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน
เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร
ปายเตือน แทนแบริเออร ปายไฟหยุดตรวจ แผนปายจราจร กระจกโคงมน
ไฟแวบ กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือยานหาพนะ สติ๊กเกอร
ติดรถหรือยานพาหนะ เปนตน (สํานักปลัด)

30,000 บาท
30,000 บาท

265,000.00
1,554,800.00
1,289,800.00
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

2,146,720 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม
รวม

1,792,320 บาท
1,792,320 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน

812,400 บาท

เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ประเภท
บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ที่ควรไดรับตามที่ระเบียบกําหนด

จํานวน

42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

937,920 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และจายเปนเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป พรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวม
รวม

คาเชาบาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลซึ่งไดมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา)

322,000 บาท
42,000 บาท
24,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกไดรับตามระเบียบของทางราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 (กองการศึกษา)
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18,000 บาท

คาใชสอย

รวม

80,000 บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จํานวน

10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน คาจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทํา
เพื่อใหไดมาซึ่งปายประชาสัมพันธปายชื่อสถานศึกษา หรือปายอื่น ๆ
คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ
- คาธรรมเนียมตาง ๆ หรือคาลงทะเบียนตาง ๆ เชน คาลงทะเบียน
ในการฝกอบรมตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
คาลงทะเบียนศาล คาธรรมเนียมในการทําสัญญาเชาที่ดิน รวมถึง
คาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
รวมถึงการจางเหมางานอื่นที่อยูในภารกิจ และอํานาจหนาที่ของเทศบาล (กองการศึกษา)

(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ รวม
รายจายหมวดอื่น ๆ

30,000 บาท

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูที่ไดรับคําสั่ง ใหเดินทางไปราชการ
ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจาย
ไดจากประเภทรายจายนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
(กองการศึกษา)
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(3) คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

คาวัสดุ

รวม

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความดูแลของกองการศึกษา
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและซอมแซมสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ เปนตน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
(กองการศึกษา)

40,000 บาท

200,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงาน ทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เชน
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กาว แฟม เกาอี้พลาสติก
ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ ตรายาง ซอง สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจาง
เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ปากกาเนนคํา
เครื่องตัดกระดาษ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ แผงติดประกาศ แผนปายตาง ๆ
พระพุทธรูป แผงกั้นหอง กระเปา นาฬิกาตั้งหรือแขวน ตะแกรงวางเอกสาร
สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ กระดานไวทบอรด มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน)
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เปนตน หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ
(กองการศึกษา)

40,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟาและวิทยุทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เชน ฟวส หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สายไฟฟา
เทปพันสายไฟฟา เข็มขัดรัดสายไฟฟา สวิตซไฟฟา ลูกถวยสายอากาศ รีซิสเตอร
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือ เสาอากาศสําหรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล เปนตน (กองการศึกษา)

5,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ที่เปนทั้งวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น
แปรง ไมกวาด เขง ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หมอ กระทะ กะละมัง
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม โองน้ํา
กระจกเงา กระโถน เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา เตาไฟฟา
หมอไฟฟารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส
เตา สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน
ถังน้ํา มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม วัสดุประกอบอาหาร
อาหารสําเร็จรูป เปนตน (กองการศึกษา)
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70,000 บาท

วัสดุกอสราง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
เชน ไมตาง ๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว
ทราย อิฐหรือซีเมนตบลอก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน
คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย ขวาน สวาน โถสวม ฯลฯ
รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เปนตน (กองการศึกษา)

20,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม ถาน กาส
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน เปนตน (กองการศึกษา)

40,000 บาท

วัสดุการเกษตร
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร ทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
เชน ปุย ยาปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว
พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขายพันธุพืช
เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก เคียว สปริงเกอร (Sprinkler)
จอบหมุน จานพรวน คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง เปนตน (กองการศึกษา)
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ที่เปนทั้งวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เชน อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หมึกชนิดเติม
หรือตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบอิงคเจ็ท รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล เปนตน (กองการศึกษา)

20,000 บาท
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งบลงทุน

รวม

32,400 บาท

คาครุภัณฑ

รวม

32,400 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

รวม

32,400 บาท

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน

จํานวน

32,400 บาท

ขนาด 24,000 บีทียู พรอมติดตั้ง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเปนราคารวมคาติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน 40, บีทียู
ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร 5
4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6. ราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา
ดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีคาประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับ
หุมฉนวน ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2563 เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (กองการศึกษา)

2,146,720

72

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

7,760,520 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม
รวม

2,470,040 บาท
2,470,040 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน

1,293,240 บาท

เงินประจําตําแหนง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวิทยฐานะของครูพนักงานเทศบาล คศ.2 ,คศ.3
จํานวน 4 อัตรา ที่ควรไดรับตามที่ระเบียบกําหนด โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือนที่ควรไดรับตามที่ระเบียบกําหนด
(กองการศึกษา)

260,400 บาท

เงินวิทยฐานะ

134,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนสําหรับครูพนักงานเทศบาล และจายเปนเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)

จํานวน

เพื่อจายเปนคาวิทยฐานะของขาราชการครู คศ.2 ,คศ.3 จํานวน 4 อัตรา
ที่ควรไดรับตามที่ระเบียบกําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562)
(กองการศึกษา)
คาตอบแทนพนักงานจาง

รวม

เพื่อจายเปนเงินสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน
(วัดศรีหนองหิน) รายการคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางตําแหนงผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) ตําแหนงพนักงานจาง
ทั่วไป ตําแหนงผูดูแลเด็ก (ไมกําหนดคุณวุฒิ)
เพื่อจายเปนเงินสมทบคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
พนักงานจางทั่วไป พนักงานจางตําแหนงผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)
ตําแหนงพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงผูดูแลเด็ก (ไมกําหนดคุณวุฒิ)
(กองการศึกษา)

770,400 บาท
644,400 บาท

126,000 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป พนักงานจางตําแหนงผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)
ตําแหนงพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงผูดูแลเด็ก (ไมกําหนดคุณวุฒิ)
รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่สามารถเบิกจายไดจากประเภทรายจายนี้
(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวม
รวม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

12,000 บาท

3,102,080 บาท
34,000 บาท
34,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ครูพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 หรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ (กองการศึกษา)

คาใชสอย

รวม

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จํานวน

- เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน คาจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทํา
เพื่อใหไดมาซึ่งปายประชาสัมพันธปายชื่อสํานักงาน หรือปายอื่น ๆ
คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ
- คาธรรมเนียมตาง ๆ หรือคาลงทะเบียนตาง ๆ เชน คาลงทะเบียน
ในการฝกอบรมตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
คาลงทะเบียนศาล คาธรรมเนียมในการทําสัญญาเชาที่ดิน รวมถึง
คาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้

1,808,780 บาท
630,000 บาท
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- คาเชาทรัพยสิน สําหรับใชงานในภารกิจของเทศบาล เชน
คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาเชาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใชประโยชนในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา
9 (1) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เปนตน
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติหรือ
จางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน งานดูแลตนไม งานสนามหญา
งานทําความสะอาด งานพาหนะ งานการเรียนการสอน รวมถึงการจางเหมางานอื่น
ที่อยูในภารกิจ และอํานาจหนาที่ของเทศบาล
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
(กองการศึกษา)

(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

รวม

1,178,780 บาท

(2.1) โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น
สําหรับผูบริหาร ครู ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองหิน บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาเอกสาร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของในการดําเนินการตามโครงการ
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 157 ลําดับที่ 5
(กองการศึกษา)

30,000 บาท

(2.2) โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ประกอบไปดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาถายเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการดําเนินงานตามโครงการ
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 6056 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 157 ลําดับที่ 6
(กองการศึกษา)

5,000 บาท
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(2.3) โครงการเด็กไทยหัวใจสีขาว เด็กไทยโตไปไมโกง
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการเด็กไทยหัวใจสีขาว เด็กไทย
โตไปไมโกง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองหิน โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของตามโครงการ
(ตามหนังสือ ที่ มท 0816.4/ว 702 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 158 ลําดับที่ 7
(กองการศึกษา)
(2.4) โครงการในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการในการรณรงคปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา ประกอบไปดวย คาวัสดุ อุปกรณ อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับการดําเนินการตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 125 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษา)
(2.5) โครงการจัดงานปฐมนิเทศนักเรียนและประชุม
จํานวน
ผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองหิน
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานปฐมนิเทศนักเรียนและ
ประชุมผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองหิน เชน คาคูมือเอกสารแผนพับ น้ําดื่ม อาหาร
ในการจัดงานปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมผูปกครอง และคาใชจายอื่น ๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการดําเนินการตามโครงการ (กองการศึกษา)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 156 ลําดับที่ 4
(กองการศึกษา)

10,000 บาท
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(2.6) โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
จํานวน
เทศบาลตําบลหนองหินปลอดโรค
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลปลอดโรค โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ อาหาร
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 163 ลําดับที่ 23
(กองการศึกษา)

10,000 บาท

(2.7) โครงการวันเด็กแหงชาติ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการวันเด็กแหงชาติ
โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาของขวัญและของที่ระลึกสําหรับเด็กคาการแสดงของเด็ก
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการดําเนินงานตามโครงการ

30,000 บาท

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 155 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา)
(2.8) โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองหิน โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการดําเนินการตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 158 ลําดับที่ 8
(กองการศึกษา)

15,000 บาท

77
(2.9) โครงการจัดงานวันอาเซียน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานวันอาเซียน โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองหิน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ อุปกรณ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาการแสดงของเด็ก และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 159 ลําดับที่ 9
(กองการศึกษา)

5,000 บาท

(2.10) โครงการสงเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการสงเสริม
ทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวิทยากร
คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 125 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา)

5,000 บาท

(2.11) โครงการใหความรูครูปฐมวัย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการใหความรู
ครูปฐมวัย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม
คาวัสดุ คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 159 ลําดับที่ 10
(กองการศึกษา)

10,000 บาท
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(2.12) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง ครูผูดูแลเด็ก ผูที่ไดรับคําสั่ง
ใหเดินทางไปราชการในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมี
คาใชจาย ประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมอื่น คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ
ที่สามารถเบิกจายไดจากประเภทรายจายนี้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
(กองการศึกษา)
(2.13) คาใชจายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
(โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา)
แยกเปน

รวม

50,000 บาท

609,530 บาท

- คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีหนองหิน
จํานวน
(ถายโอนจากกรมศาสนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการ
ทั้งหมดรูปแบบที่ 1 ) จํานวนเด็ก ประมาณ 45 คน คนละ 21 บาท
จํานวน 245 วัน (จัดสรร 100 %)
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)

231,530 บาท

- คาอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองหิน จํานวน
(โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เพื่อจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน จํานวน
ประมาณ 90 คน คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน (จัดสรร 100 %)
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 162 ลําดับที่ 15
(กองการศึกษา)

378,000 บาท
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(2.14) คาใชจายในการสนับสนุนในการจัดการศึกษา

รวม

254,700 บาท

ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา) แยกเปน
- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เด็กนักเรียนระดับอนุบาล
จํานวน 90 คน คนละ 850 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)

153,000 บาท

- คาหนังสือเรียน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนเด็กนักเรียนระดับอนุบาล จํานวน 90 คน
คนละ 200 บาท /ป
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)

18,000 บาท

- คาเครื่องอุปกรณการเรียน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเครื่องอุปกรณการเรียนนักเรียนเด็กนักเรียนระดับอนุบาล
จํานวน 90 คน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน

18,000 บาท

(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)
- คาเครื่องแบบนักเรียน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล จํานวน 90 คน
คนละ 300 บาท/ป
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)

27,000 บาท

- คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
จํานวน
เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน เด็กนักเรียนระดับอนุบาล
จํานวน 90 คน คนละ 215 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน

38,700 บาท

(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 162 ลําดับที่ 16
(กองการศึกษา)
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(2.15) คาใชจายสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
รวม
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา) แยกเปน

127,350 บาท

- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน
วัดศรีหนองหิน
เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 45 คน
คนละ 1,700 บาท/ตอป
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)

76,500 บาท

- คาหนังสือเรียน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 45 คน คนละ 200 บาท /ป
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)

9,000 บาท

- คาอุปกรณการเรียน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 45 คน คนละ 200 บาท/ป
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)

9,000 บาท

- คาเครื่องแบบนักเรียน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 45 คน คนละ 300 บาท/ป
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)

13,500 บาท

- คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
จํานวน
19,350 บาท
เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน เด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 45 คน คนละ 430 บาท/ป
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 163 ลําดับที่ 17
(กองการศึกษา)
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(2.16) เงินสนับสนุนสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
รวม
ของทองถิ่น
(โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา) แยกเปน

7,200 บาท

- คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาอินเตอรเน็ตแบบ WIFI ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองหิน
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 163 ลําดับที่ 18
(กองการศึกษา)

7,200 บาท

คาวัสดุ

รวม

1,199,300 บาท

วัสดุงานบานงานครัว

รวม

1,179,300 บาท

- คาอาหารเสริม (นม) ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน
วัดศรีหนองหิน
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียน จํานวน 45 คน
คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน(จัดสรร 100%) คิดเปนเงิน 86,229 บาท
จึงขอตั้งจายไว 86,300 บาท
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)
- คาอาหารเสริม(นม)ใหกับโรงเรียนอนุบาล

จํานวน

86,300 บาท

173,000 บาท

เทศบาลตําบลหนองหิน

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียน จํานวน 90 คน
คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน (จัดสรร 100%) คิดเปนเงิน
172,458 บาท จึงขอตั้งจายไว 173,000 บาท
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)
- คาอาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียนชุมชนหนองหิน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียน จํานวน 480 คน
คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน (จัดสรร 100%) คิดเปนเงิน
919,776 บาท จึงขอตั้งจายไว 920,000 บาท
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)
(กองการศึกษา)

920,000 บาท

วัสดุการศึกษา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาหรือสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพ
และวัสดุคงทนถาวรฯ เชน เครื่องเขียน วัสดุ สื่อ อุปกรณ
การเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองหิน (กองการศึกษา)

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา

รวม

60,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองหิน สถานที่อยูในความดูแลของเทศบาล
รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน
(กองการศึกษา)

งบลงทุน
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20,000 บาท

รวม

172,400 บาท

หมวดคาครุภัณฑ

รวม

172,400 บาท

ครุภัณฑการศึกษา

รวม

92,400 บาท

โตะนักเรียนพรอมเกาอี้

จํานวน

92,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะนักเรียนพรอมเกาอี้นักเรียนอนุบาล
จํานวน 77 ชุด ๆ ละ 1,200 บาท โดยมีลักษณะดังนี้
- โตะมีขนาดกวาง 40 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร
สูง 54 เซนติเมตร
- เกาอี้มีพนักพิง ขนาดกวาง 34 เซนติเมตร ยาว 28 เซนติเมตร
สูง 30 เซนติเมตร
เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 214 ลําดับที่ 4
(กองการศึกษา)
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

รวม

40,000 บาท

ชุดหอกระจายขาว พรอมติดตั้ง

จํานวน

40,000 บาท

ครุภัณฑงานบานงานครัว

รวม

40,000 บาท

โตะอาหารพรอมมานั่ง (2 ตัว)

จํานวน

40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดหอกระจายขาว พรอมติดตั้ง รายละเอียดดังนี้
- ลําโพงฮอรน 15 นิ้ว พรอมยูนิตฮอรน 4 ชุด
- สายลําโพงฉอรน ขนาด 0.9 มม. ชนิดคอปวาย 100 ม.
- เครื่องเลน DVD/MP3/MP4 และชองตอ USB 1 เครื่อง
- ไมโครโฟน 2 ตัว
- เครื่องขยายเสียง ไมนอยกวา 350 วัตต 1 เครื่อง
เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หนาที่ 27 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะอาหารพรอมมานั่ง (2 ตัว) จํานวน 20 ชุด
ชุดละ 2,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โตะขนาด กวาง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร
สูง 50 เซนติเมตร
- มานั่ง ขนาดกวาง 30 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร
สูง 30 เซนตติเมตร
เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 215 ลําดับที่ 5
(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

รวม

2,016,000 บาท

รวม
รวม

2,016,000 บาท
2,016,000 บาท

- อุดหนุนโรงเรียนชุมชนหนองหิน
จํานวน
2,016,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
ชุมชนหนองหิน จํานวน 480 คน คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 160 ลําดับที่ 12
(กองการศึกษา)

138,000.00

998,780.00

80.00
20.00
245.00
392,000.00

120.00
20.00
200.00
#REF!

254,700.00
120.00
850.00
102,000.00
2.00
#REF!

120.00
200.00
-

120.00
100.00
#REF!

120.00
-

120.00
215.00
#REF!

59.00
-

120.00
200.00
24,000.00
120.00
100.00
#REF!

120.00
300.00
120.00
215.00

7,200.00

50.00
7.37
260.00
95,810.00

120.00
7.37
260.00
229,944.00
550.00
7.37
260.00
1,053,910.00
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

4,554,380 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,873,520 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม

1,873,520 บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และจายเปนเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุข)

1,182,240 บาท

เงินประจําตําแหนง
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลประเภท
บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ที่ควรไดรับตามที่ระเบียบกําหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป พรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

524,280 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
เงินเพิ่มสําหรับพนักงานจางทั่วไป พนักงานจางตามภารกิจ
ผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนการเสี่ยงภัยตอสุขภาพมีสิทธิไดรับ
เงินเพิ่มฯ ไดแก งานขับรถบรรทุกขยะ คนงานประจํารถขยะ
งานจัดเก็บและกวาดขยะมูลฝอย เปนตน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

125,000 บาท

จํานวน
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวม
รวม

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน

2,680,860 บาท
280,000 บาท
120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดแก คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น เพื่อดูแลผูสูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 4253 ลงวันที่
21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง โครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง รวมถึงคาตอบแทนอื่นที่ที่สามารถเบิกจายไดจากประเภท
รายจายนี้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง ตามที่ไดรับคําสั่งหรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
นอกเวลา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
คาเชาบาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลซึ่งไดมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

90,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ผูบริหาร พนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

20,000 บาท
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คาใชสอย

รวม

1,750,860 บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวม

1,580,860 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คารับวารสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาจางเหมาจัดทําวารสาร คาจางเหมาจัดทําปาย
คาจางเหมาจัดทําสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ คากําจัด
สิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก รวมถึงคาจางเหมาอื่นใดที่อยูในภารกิจอํานาจหนาที่
ของเทศบาลที่สามารถดําเนินการได
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน เชน คาธรรมเนียมตาง ๆ
คาลงทะเบียนในการฝกอบรมตางๆ คาธรรมเนียมในการทําสัญญาเชาที่ดิน
รวมถึงคาธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ หรือ
จางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน งานธุรการ งานบันทึกขอมูล
งานรับเรื่องการอนุญาตตาง ๆ คนงานทั่วไป จางเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย
จางเหมากวาดขยะในเขตเทศบาล และงานอื่นที่อยูในภารกิจและอํานาจหนาที่
ของเทศบาลที่สามารถดําเนินการได
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

รวม

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน คาธรรมเนียมอื่น คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ
ที่สามารถเบิกจายไดจากประเภทรายจายนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

20,000 บาท
20,000 บาท
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(3) คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

150,000 บาท

คาวัสดุ

จํานวน

650,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความดูแลของ
กองสาธารณสุข เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งกอสรางคาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ เปนตน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงาน ทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เชน
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กาว แฟม เกาอี้พลาสติก
ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ ตรายาง ซอง สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจาง
เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ปากกาเนนคํา
เครื่องตัดกระดาษ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ แผงติดประกาศ แผนปายตาง ๆ
พระพุทธรูป แผงกั้นหอง กระเปา นาฬิกาตั้งหรือแขวน ตะแกรงวางเอกสาร
สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ กระดานไวทบอรด มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน)
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

30,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ที่เปนทั้งวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น
แปรง ไมกวาด เขง ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หมอ กระทะ กะละมัง
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม โองน้ํา
กระจกเงา กระโถน เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา เตา
หมอไฟฟารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เปนตน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุกอสราง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
เชน ไมตาง ๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต
ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนตบลอก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน
คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย ขวาน สวาน โถสวม เปนตน
รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เปนตน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

10,000 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม
ถาน กาส น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน
น้ํามันเตา น้ํามัน จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน เปนตน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

400,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน
แอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เวชภัณฑ เคมีภัณฑ
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ยาคุมกําเนิดสุนัข ทรายอะเบท
น้ํายาฆาแมลงวัน เปนตน ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

100,000 บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ
เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเทา รองเทา
เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เปนตน

20,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ที่เปนทั้งวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เชน อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หมึกชนิดเติม
หรือตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบอิงคเจ็ท รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล เปนตน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

20,000 บาท

90

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวม
รวม
รวม

155,000 บาท
35,000 บาท
35,000 บาท

(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

รวม

35,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานสาธารณสุข โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ คาวัสดุสําหรับ
ตรวจหาสารปนเปอนในอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาจัดทําปาย คาจางเหมาบริการ
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 119 ลําดับที่ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

20,000 บาท

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
จํานวน
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีคาใชจายประกอบดวย

10,000 บาท

คาจัดซื้อวัคซีนปองกันและควบคุมโรค อุปกรณการเก็บวัคซีน และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 119 ลําดับที่ 2
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว
จํานวน
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ
โดยทําการสํารวจปละ 2 ครั้ง
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 119 ลําดับที่ 3
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งบเงินอุดหนุน

5,000 บาท

รวม

120,000 บาท

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน

รวม
รวม

120,000 บาท
120,000 บาท

อุดหนุนองคกรประชาชน

รวม

120,000 บาท

- อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมูบาน
จํานวน
80,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการชุมชน/หมูบาน
ที่จัดตั้งโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของ
หนวยงานของรัฐ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
แหงละ 20,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบไปดวย
(1) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมูบาน หมูที่ 1 บานหนองหิน ตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม จํานวน 20,000 บาท
(2) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมูบาน หมูที่ 2 บานภูหินกอง ตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม จํานวน 20,000 บาท

92
(3) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมูบาน หมูที่ 4 บานฟากนา ตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม จํานวน 20,000 บาท
(4) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมูบาน หมูที่ 5 บานน้ําใส ตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม จํานวน 20,000 บาท
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 121 ลําดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
- อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
เพื่อใหประชาชนในชุมชน/หมูบานไดรับการดูแลและการบริการ
ในเบื้องตนเพื่อใหมีสุขภาพอนามัย และมีสุขภาวะที่สมบูรณ
แข็งแรง มีทักษะในการดูแลตนเองและมีสวนรวมในการ
จัดปจจัยสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ทั้ง 4 หมูบานในเขตเทศบาลตําบลหนองหิน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 121 ลําดับที่ 7
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

40,000 บาท

########

2,700,860.00
2,050,860.00
650,000.00
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แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม

506,340 บาท

รวม
รวม

352,740 บาท
352,740 บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และจายเปนเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวม
รวม

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จํานวน

- เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาถายเอกสาร คาจางเหมาจัดทําวารสาร คาจางเหมาจัดทําปาย
คาจางเหมาจัดทําสื่อสิ่งพิมพตางๆ คารับวารสาร คาโฆษณาและเผยแพร
คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตาง ๆ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก รวมถึงคาจางเหมา
อื่นใดที่อยูในภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถดําเนินการได
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน เชน คาธรรมเนียมตาง ๆ
คาลงทะเบียนในการฝกอบรมตางๆ คาธรรมเนียมในการทําสัญญาเชาที่ดิน
รวมถึง คาธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ หรือ
จางเหมาบุคคลภายในนอกใหทําการอยางใดอยางหนึ่งตามที่เทศบาลจางทํา เชน
ชวยงานพัฒนาชุมชน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห และงานอื่น ๆ
ที่สามารถเบิกไดจากประเภทรายจายนี้
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
(สํานักปลัด)

352,740 บาท

153,600 บาท
153,600 บาท
103,600 บาท
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(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

รวม

50,000 บาท

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสุงอายุ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมา
บริการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดกิจกรรม
ตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 108 ลําดับที่ 10
(สํานักปลัด)

30,000 บาท

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูพิการและผูดอยโอกาส
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมและ
พัฒนา ศักยภาพผูพิการ และผูดอยโอกาส โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาวัสดุ คาจางเหมาตามโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 107 ลําดับที่ 9
(สํานักปลัด)

20,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

3,637,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,980,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม

1,980,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และจายเปนเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน (กองชาง)
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ประเภท
บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ที่ควรไดรับตามที่ระเบียบกําหนด (กองชาง)

868,560 บาท

จํานวน

42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป พรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน (กองชาง)

1,036,440 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
(กองชาง)

จํานวน

33,000 บาท
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวม
รวม

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
จํานวน
ปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทน
คณะกรรมการในการตรวจการจาง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ซื้อหรือจาง คาตอบแทนผูควบคุมงานกอสราง และใหรวมถึงคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่สามารถเบิกจายไดตามประเภทรายจายนี้
(กองชาง)

1,657,000 บาท
122,000 บาท
50,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง ตามที่ไดรับคําสั่งหรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
นอกเวลา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองชาง)
คาเชาบาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลซึ่งไดมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการ
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล
(กองชาง)

42,000 บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ผูบริหาร พนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 หรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (กองชาง)

คาใชสอย

รวม

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จํานวน

- เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คารับวารสาร
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาจางเหมาจัดทําวารสาร
คาจางเหมาจัดทําปาย คาจางเหมาจัดทําสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาเชาทรัพยสิน
คาโฆษณาและเผยแพร คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ รวมถึงคาจางเหมาอื่นใดที่อยูในภารกิจ
อํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถดําเนินการได
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน เชน คาธรรมเนียมตาง ๆ
คาลงทะเบียนในการฝกอบรมตางๆ คาธรรมเนียมในการทําสัญญาเชาที่ดิน
รวมถึง คาธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้

- เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาลางอัดรูป คาจางแรงงานบุคคลภายนอก
ใหดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่ง เชน งานโยธา งานดูแลตนไม งานสนามหญา
และสวนหยอม งานพาหนะ งานไฟฟา งานเทคนิคตาง ๆ รวมถึงการจางเหมา
งานอื่นที่อยูในภารกิจและอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถดําเนินการได
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)

10,000 บาท

640,000 บาท
540,000 บาท
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(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

รวม

50,000 บาท

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลตําบลหนองหิน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ในเขตเทศบาลตําบลหนองหิน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุกอสราง
คาวัสดุการเกษตร คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ คาวัสดุงานบานงานครัว คาพันธุพืช
คาจางเหมาจัดทําปายตาง ๆ คาจางเหมาบริการอื่น ๆ และคาใชจายอื่น ๆ
ที่จําเปนและ เกี่ยวของในการดําเนินงานตามโครงการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 149 ลําดับที่ 1
(กองชาง)

30,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน คาธรรมเนียมอื่น คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ
ที่สามารถเบิกจายไดจากประเภทรายจายนี้ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
(กองชาง)

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

(3) คาบํารุงรักษาและซอมแซม

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความดูแลของกองชาง
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและซอมแซมสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ เปนตน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
(กองชาง)
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คาวัสดุ

จํานวน

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงาน ทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เชน
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กาว แฟม เกาอี้พลาสติก
ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ ตรายาง ซอง สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจาง
เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ปากกาเนนคํา
เครื่องตัดกระดาษ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ แผงติดประกาศ แผนปายตาง ๆ
พระพุทธรูป แผงกั้นหอง กระเปา นาฬิกาตั้งหรือแขวน ตะแกรงวางเอกสาร
สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ กระดานไวทบอรด มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน)
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เปนตน หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ
(กองชาง)
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟาและวิทยุทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เชน ฟวส หลอดไฟฟา ชุดโคมกิ่ง
โคมไฟฟาสองสวางสาธารณะ ชุดสปอรตไลทพรอมหลอด ปลั๊กไฟฟา สายไฟฟา
เทปพันสายไฟฟา เข็มขัดรัดสายไฟฟา สวิตซไฟฟา ลูกถวยสายอากาศ รีซิสเตอร
ขาหลอดฟลูออเรสเซนส เบรกเกอร สายอากาศหรือ เสาอากาศสําหรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล เปนตน (กองชาง)

855,000 บาท
20,000 บาท

100,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ที่เปนทั้งวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น
แปรง ไมกวาด เขง ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หมอ กระทะ กะละมัง
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม โองน้ํา
กระจกเงา กระโถน เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา เตา
หมอไฟฟารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เปนตน
(กองชาง)
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วัสดุกอสราง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
เชน ไมตาง ๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต
ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนตบลอก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู
เหล็กเสน คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย ขวาน สวาน
โถสวม รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เปนตน
(กองชาง)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง ทั้งที่เปนวัสดุสิ้นเปลือง
และวัสดุคงทน รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ยางรถยนต
น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ไขควง ประแจ
แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค ลอคเกียร ลอคคลัซ
กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน
กรวยจราจร เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช
พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน
ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต
เข็มขัดนิรภัย เปนตน (กองชาง)

500,000 บาท

40,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม ถาน กาซ
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน เปนตน (กองชาง)

140,000 บาท

วัสดุการเกษตร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร ทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
เชน ปุย ยาปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว
พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขายพันธุพืช
เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก เคียว สปริงเกอร (Sprinkler)
จอบหมุน จานพรวน คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง เปนตน
(กองชาง)

10,000 บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่เปนทั้งวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร
ฟลม เมมโมรี่การด แผนซีดี รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย
ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกลอง เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป เปนตน
(กองชาง)

5,000 บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ
เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเทา รองเทา
เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เปนตน (กองชาง)

10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ที่เปนทั้งวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เชน อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หมึกชนิดเติม
หรือตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบอิงคเจ็ท รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล เปนตน (กองชาง)

20,000 บาท

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสวนสาธารณะ และสถานที่อยูในความ
ดูแลของเทศบาล รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน
คาบริการ คาภาษี เปนตน (กองชาง)

รวม
จํานวน

40,000 บาท
40,000 บาท
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งานไฟฟาและประปา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม
รวม
รวม

100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท

อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

รวม

100,000 บาท

- อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

จํานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค
ตามโครงการกอสรางขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา
และไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลหนองหิน
- เปนไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 93 ลําดับที่ 1
(กองชาง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวม

700,000 บาท

รวม

60,000 บาท

รวม

60,000 บาท

(1) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ รวม
รายจายหมวดอื่น ๆ

60,000 บาท

โครงการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล
สําหรับเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดตั้งธนาคารขยะ
เพื่อรีไซเคิล การคัดแยกขยะในครัวเรือน และกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานตามโครงการ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ
คาสิ่งพิมพ คาวัสดุงานบานงานครัว คาจัดซื้อถังขยะ คาจางเหมาจัดทําปาย
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 188 ลําดับที่ 2
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

40,000 บาท
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เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มกราคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 149 ลําดับที่ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
โครงการรณรงครักษาความสะอาด Big Cleaning Day
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน
คาวัสดุ ปายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม

จํานวน

20,000 บาท

ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 188 ลําดับที่ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งบรายจายอื่น

รวม

640,000 บาท

รายจายอื่น

รวม

640,000 บาท

คาบริการที่ทิ้งขยะ

รวม

640,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการที่ทิ้งขยะใหกับเทศบาลเมืองเลย
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 189 ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

4,437,000
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวม
รวม
รวม
จํานวน

- เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาถายเอกสาร คาจางเหมาจัดทําวารสาร คาจางเหมาจัดทําปาย
คาจางเหมาจัดทําสื่อสิ่งพิมพตางๆ คารับวารสาร คาโฆษณาและเผยแพร
คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตาง ๆ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก รวมถึงคาจางเหมา
อื่นใดที่อยูในภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถดําเนินการได
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน เชน คาธรรมเนียมตาง ๆ
คาลงทะเบียนในการฝกอบรมตางๆ คาธรรมเนียมในการทําสัญญาเชาที่ดิน
รวมถึง คาธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ หรือ
จางเหมาบุคคลภายในนอกใหทําการอยางใดอยางหนึ่งตามที่เทศบาลจางทํา เชน
ชวยงานพัฒนาชุมชน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ปฏิบัติงาน
คนสวนศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย ปฏิบัติงานดานการเกษตรศูนยเรียนรู
เกษตรอินทรีย ฯ เทศบาลตําบลหนองหิน และคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
ที่สามารถเบิกไดจากประเภทรายจายนี้
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
(สํานักปลัด)

557,200 บาท
422,200 บาท
387,200 บาท
187,200 บาท
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(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

รวม

200,000 บาท

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพสตรี ไดแก การสงเสริมภาวะผูนําแกสตรีในชุมชน การพัฒนา
สตรีในดานตาง ๆ เปนตน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ อุปกรณ
คาจางเหมาจัดทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขัน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 107 ลําดับที่ 7
(สํานักปลัด)

20,000 บาท

โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น
ใหแกประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองหิน โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาวัสดุ อุปกรณในการฝกอบรม คาจางเหมาจัดทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 17
(สํานักปลัด)

50,000 บาท

106
โครงการลดใชพลังงานในชุมชนตามปรัชญา
จํานวน
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใชจายในการดําเนินการตามโครงการลดใชพลังงานในชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ อุปกรณ คาวัตถุดิบ
คาจางเหมาบริการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 110 ลําดับที่ 14
(สํานักปลัด)

10,000 บาท

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขต
จํานวน
เทศบาลตําบลหนองหิน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลหนองหิน เชน คาใชจายในการจัดกิจกรรม
สงเสริมดานการกีฬา กิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลก กิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธ กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน
การบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นในการปองกันแกไขปญหายาเสพติด
โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ
คาน้ําดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร เปนตน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

20,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน สําหรับเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการการเขาคาย
กิจกรรมสรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนในดานอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาพาหนะสําหรับเดินทาง คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาวัสดุ คาเบี้ยเลี้ยง คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่ คาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการ
จัดกิจกรรมตามโครงการ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/ ว 4676
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 107 ลําดับที่ 8
(สํานักปลัด)

คาวัสดุ

รวม

วัสดุกอสราง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
เชน ไมตาง ๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว
ทราย อิฐหรือซีเมนตบลอก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน
คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย ขวาน สวาน โถสวม เปนตน
รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เปนตน
(สํานักปลัด)
วัสดุการเกษตร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร ทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
เชน ปุย ยาปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว
พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขายพันธุพืช
เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก เคียว สปริงเกอร (Sprinkler)
จอบหมุน จานพรวน คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง เปนตน
(สํานักปลัด)
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100,000 บาท

35,000 บาท
20,000 บาท

15,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

135,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

135,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองหิน

รวม
รวม

120,000 บาท
80,000 บาท

โครงการกิจกรรมตามนโยบายปองกันและแกไขปญหา
จํานวน
ยาเสพติด การเฝาระวังปญหายาเสพติด การสนับสนุน
เครือขายผูประสานงานพลังแผนดิน การปองกันอุบัติเหตุ
หรืออุบัติภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอหนองหิน
ตามโครงการกิจกรรมตามนโยบายปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด การเฝาระวังปญหายาเสพติด การสนับสนุนเครือขาย
ผูประสานงานพลังแผนดิน การปองกันอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 106 ลําดับที่ 6
(สํานักปลัด)

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเลย

รวม

80,000 บาท

40,000 บาท

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและ
จํานวน
40,000 บาท
สนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การแกไขปญหายาเสพติด และสงเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ประจําป พ.ศ. 2565
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองจังหวัดเลย
ตามโครงการรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุน
การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การแกไข
ปญหายาเสพติด และสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ประจําป พ.ศ. 2565
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (สํานักปลัด)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หนาที่ 16 ลําดับที่ 5
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เงินอุดหนุนเอกชน

รวม

15,000 บาท

อุดหนุนองคกรประชาชน

รวม

15,000 บาท

- อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตําบลหนองหิน
จํานวน
15,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตําบล
หนองหิน ตามโครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 16
(สํานักปลัด)

110

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวม

90,000 บาท

รวม
รวม

10,000 บาท
10,000 บาท

(1) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รวม

10,000 บาท

รวม

80,000 บาท

รวม
รวม
รวม

80,000 บาท
80,000 บาท
80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เชน คาพวงมาลา คาจัดงานพิธีการ คาจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ
(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองหิน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอ
หนองหิน ตามโครงการดังนี้

1. โครงการวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
จํานวน
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 174 ลําดับที่ 16

10,000 บาท

2. โครงการวันปยมหาราช
จํานวน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 174 ลําดับที่ 17

10,000 บาท

3. วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
จํานวน
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพอแหงชาติ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 173 ลําดับที่ 14

10,000 บาท

4. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและ
จํานวน
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 173 ลําดับที่ 15

10,000 บาท
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5. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา ฯ

จํานวน

10,000 บาท

พระบรมราชินี
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 175 ลําดับที่ 18
6. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จํานวน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 176 ลําดับที่ 20

20,000 บาท

7. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
จํานวน
10,000 บาท
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 166 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา)

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวม
รวม
รวม

280,000 บาท
280,000 บาท
280,000 บาท

(1) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ รวม
รายจายหมวดอื่น ๆ

280,000 บาท

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
จํานวน
250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
โดยจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาตอบแทน กรรมการตัดสิน, คาถวยรางวัล, คาเงินรางวัล, คาใบประกาศ
คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาอาหาร คาน้ําดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการ
จัดกิจกรรมตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 152 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา)
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โครงการแขงขันกีฬาเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ

จํานวน

30,000 บาท

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองหิน
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองหิน โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย
คาวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการจัดกิจกรรมและกิจกรรมการแขงขัน คาเครื่องดื่ม
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการดําเนินงานตามโครงการ
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559) (กองการศึกษา)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 152 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวม
รวม
รวม

200,000 บาท
200,000 บาท
200,000 บาท

(1) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ รวม
รายจายหมวดอื่น ๆ

200,000 บาท

โครงการประเพณีวันลอยกระทง
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการประเพณีวันลอยกระทง โดยมีคาใชจาย
ประกอบไปดวย เงินรางวัล การประกวดแขงขันนางนพมาศ และประกวด
ขบวนแห ประกวดกระทง คาอาหาร เครื่องดื่ม คาตอบแทนคาของที่ระลึกสําหรับ
คณะกรรมการ และผูเขาประกวดนางนพมาศ คาอุปกรณในการประดิษฐกระทง
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เขาลักษณะรายจายตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 170 ลําดับที่ 10
(กองการศึกษา)
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โครงการประเพณีวันขึ้นปใหม
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการประเพณีวันขึ้นปใหม โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาวัสดุ อุปกรณ คาเครื่องจตุปจจัยไทยธรรม คาอาหารและคาเครื่องดื่ม
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 170 ลําดับที่ 9
(กองการศึกษา)
โครงการประเพณีวันสงกรานต
จํานวน
40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการประเพณีวันสงกรานต โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาปายประชาสัมพันธ เงินรางวัลการประกวดการแขงขัน
คาของรางวัลสําหรับผูสูงอายุ คาดอกไมสด คาวัสดุ อุปกรณ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 171 ลําดับที่ 11
(กองการศึกษา)
โครงการงานประเพณีบุญซําฮะ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการงานประเพณีบุญซําฮะ
โดยมีคาใชจายประกอบดวย วัสดุ อุปกรณ คาเบี้ยเลี้ยง และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 177 ลําดับที่ 22
(กองการศึกษา)

20,000 บาท
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โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ
โดยมีคาใชจายประกอบดวย วัสดุ อุปกรณ คาน่ําดื่ม
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 177 ลําดับที่ 23
(กองการศึกษา)

40,000 บาท

โครงการสงเสริมการจัดงานประเพณี และวันสําคัญทางศาสนา
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการจัดงานประเพณี และวันสําคัญ
ทางศาสนา โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ อุปกรณ คาไมดอก ไมประดับ
คาปจจัยถวายพระสงฆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 169 ลําดับที่ 8
(กองการศึกษา)

#REF!

#REF!
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสราง
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม
รวม

3,512,000 บาท
3,512,000 บาท

รวม

3,512,000 บาท

1.) โครงการตอเติม ปรับปรุง อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีหนองหิน จํานวน
หมูที่ 2 บานภูหินกอง ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
เพื่อจายเปนคาตอเติมปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีหนองหิน
ฝงซายกวาง 5.60 เมตร ยาว 9 เมตร ฝงขวากวาง 5.60 เมตร
ยาว 9 เมตร รวมพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 101 ตารางเมตร
พรอมปายโครงการโครงสรางเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหนองหินกําหนด (กองการศึกษา)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 92 ลําดับที่ 1

265,000 บาท

2.) โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลหนองหิน
จํานวน
พรอมหองน้ํา หมูที่ 4 บานฟากนา ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
เพื่อจายเปนคากอสรางปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลหนองหิน
พรอมปรับปรุงระบบรางระบายน้ํา/หองน้ํา พรอมบอเกรอะ บอซึม
เปลี่ยนสุขภัณฑ / ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟาสองสวาง/ปรับปรุง
กอสรางซอมแซมหลังคาโครงสรางเหล็กรูปพรรณ พรอมปายโครงการ
โครงสรางเหล็ก ขนาด 1.20x2.40 ม. จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหนองหินกําหนด (กองชาง)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 97 ลําดับที่ 14

450,000 บาท

3.) โครงการปรับแตงพื้นที่พรอมกอสรางเพิงขายผลผลิตทางการเกษตร จํานวน
ณ ที่ดินสาธารณประโยชน หมู 4 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการปรับแตงพื้นที่พรอมกอสรางเพิงขายผลผลิต
ทางการเกษตร ขนาดอาคาร 3.00 X 15.00 ม. พรอมกอสรางหองน้ํา
คสล. ขนาด 1.50 x 6.00 ม. (ขนาด 3 หอง) จํานวน 1 หลัง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหนองหินกําหนด (กองชาง)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 97 ลําดับที่ 14

181,000 บาท

4.) โครงการปรับแตงพื้นที่เพื่อกอสรางลานอเนกประสงค
จํานวน
ณ ที่ดินสาธารณประโยชนริมถนนสายหนองหิน - ผาหวาย
หมูที่ 5 บานน้ําใส ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการปรับแตงพื้นที่เพื่อกอสราง
ลานอเนกประสงค ดังนี้
1) ลงลูกรังพรอมเกรดบดอัดไมนอยกวา 2,255 ตร.ม.
2) ลงหินคลุกพรอมเกรดบดอัดแนนไมนอยกวา 1,650 ตร.ม.
3) กอสรางหองน้ํา คสล. ขนาด 1.50 x 6.00 ม. (ขนาด 3 หอง จํานวน 1 หลัง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหนองหินกําหนด (กองชาง)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 96 ลําดับที่ 11

สิ่งกอสรางสาธารณูปการ

รวม
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236,000 บาท

2,380,000 บาท

1.) โครงการซอมสรางยกระดับถนน คสล. ซอยเทศบาล 18
จํานวน
262,500 บาท
บริเวณจุดแยกซอยเขาอางเก็บน้ําภูหินกอง หมูที่ 2 ต.หนองหิน
อ.หนองหิน จ.เลย
เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการซอมสรางยกระดับถนน คสล.
ขนาดผิวจราจร กวาง 5.50 ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือผิวจราจรไมนอยกวา 350.00 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
เกลี่ยบดอัดตามสภาพ พรอมปายโครงการโครงสรางเหล็กขนาด
1.20 x 2.40 ม. จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหนองหินกําหนด (กองชาง)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หนาที่ 8 ลําดับที่ 10
2.) โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 2 หมูที่ 1
จํานวน
ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 2
หมูที่ 1 ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ผิวจราจรโดยรวมไมนอยกวา 240.00 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
เกลี่ยบดอัดขางละ 0.10 ม. หรือตามสภาพ ความกวางขางละ 1.00 ม
พรอมปายโครงการโครงสรางเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหนองหินกําหนด (กองชาง)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 82 ลําดับที่ 10

170,500 บาท
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3.) โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 22/1 หมูที่ 4
จํานวน
ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 22/1
หมูที่ 4 ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00 ม. ยาว 35.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ผิวจราจรโดยรวมไมนอยกวา 175.00 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
เกลี่ยบดอัดหนา 0.10 ม. ความกวางตามสภาพ
พรอมปายโครงการโครงสรางเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหนองหินกําหนด (กองชาง)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 87 ลําดับที่ 24

112,000 บาท

4.) โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยคํารีสอรท
จํานวน
344,000 บาท
(แยกซายทางถนนสายหนองหิน - ผาหวาย) หมูที่ 5
ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยคํารีสอรท
(แยกซายทางถนนสายหนองหิน - ผาหวาย) หมูที่ 5 ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร
โดยรวมไมนอยกวา 560.00 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกเกลี่ยบดอัด
หนา 0.10 ม. กวางตามสภาพ พรอมปายโครงการโครงสรางเหล็ก
ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหนองหินกําหนด (กองชาง)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หนาที่ 8 ลําดับที่ 7
5.) โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 23/3 หมูที่ 2
จํานวน
299,500 บาท
ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 23/3
หมูที่ 2 ขนาดผิวจราจร กวาง 3.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ผิวจราจรโดยรวมไมนอยกวา 450 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
เกลี่ยบดอัดหนา 0.10 ม. ความกวางตามสภาพ
พรอมปายโครงการโครงสรางเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหนองหินกําหนด (กองชาง)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หนาที่ 8 ลําดับที่ 8
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6.) โครงการกอสรางถนนลงหินคลุกบดอัดแนนซอยเทศบาล
จํานวน
108,000 บาท
3/1 หมูที่ 5 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนนลงหินคลุกบดอัดแนน
ซอยเทศบาล 3/1 หมูที่ 5 ลงหินคลุกบดอัดแนนขนาดผิวจราจรกวาง
4.00 เมตร ยาว 220.00 ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่
ลงหินคลุก ไมนอยกวา 880 ตร.ม. พรอมปายโครงการโครงสรางเหล็ก
ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลหนองหินกําหนด (กองชาง)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หนาที่ 7 ลําดับที่ 6
7.) โครงการซอมสรางผิวจราจรแบบแอสฟลติกสคอนกรีต
จํานวน
(Hot Mix) ซอยเทศบาล 16 หมูที่ 2 ต.หนองหิน อ.หนองหิน
จ.เลย
เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการซอมสรางผิวจราจรแบบแอสฟลติกส
คอนกรีต ซอยเทศบาล 16 หนา 0.05 เมตร พื้นที่โดยรวมไมนอยกวา
1,026 ตร.ม. รายละเอียดดังนี้
- ลาดยางทับหนาผิวจราจร คสล. (เดิม) รวมพื้นที่ 702 ตร.ม. หนา 0.05 ม.
- กอสรางขยายผิวจราจร พื้นที่ 324 ตร.ม. หนา 0.05 ม.
พรอมปายโครงการโครงสรางเหล็กขนาด 1.20 x 2.40 ม. จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหนองหินกําหนด (กองชาง)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 81 ลําดับที่ 7

376,500 บาท

8.) โครงการซอมสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 10 หมูที่ 4
จํานวน
ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการซอมสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 10
หมูที่ 4 ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00 ม. ยาว 64.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ผิวจราจรโดยรวมไมนอยกวา 320 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
เกลี่ยบดอัดหนา 0.10 ม. ความกวางตามสภาพ
พรอมปายโครงการโครงสรางเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหนองหินกําหนด (กองชาง)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 81 ลําดับที่ 6

241,000 บาท
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9.) โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 23/2 หมูที่ 2
จํานวน
466,000 บาท
ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 23/2
หมูที่ 2 ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 760 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกเกลี่ยบดอัดหนา
0.10 ม. กวางขางละ 1.00 ม. หรือตามสภาพ พรอมปายโครงการโครงสรางเหล็ก
ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหนองหินกําหนด (กองชาง)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หนาที่ 8 ลําดับที่ 9

#REF!
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แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวม
รวม
รวม

60,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บาท

(1) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ รวม
รายจายหมวดอื่น ๆ

60,000 บาท

โครงการศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย ตามแนวปรัชญา
จํานวน
40,000 บาท
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการดําเนินการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ (อพ.สธ.) โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุกอสราง
วัสดุการเกษตร คาวัตถุดิบผลิตปุยชีวภาพ คาพันธุพืช คาพันธุไม วัสดุปลูก
คาจางเหมาบริการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
- เปนไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 และระเบียบกระทรวง
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 1953
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
(สํานักปลัด)
โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปลูกผัก
สวนครัวเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทางการ
ดําเนินงาน "นอมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สูแผนปฏิบัติ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสรางความมั่นคง
ทางอาหาร" โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ อุปกรณ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุการเกษตร คาพันธุพิช
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 193 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

20,000 บาท
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งานสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวม
รวม
รวม

45,000 บาท
45,000 บาท
20,000 บาท

(1) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ รวม
รายจายหมวดอื่น ๆ

20,000 บาท

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จํานวน
20,000 บาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาจางเหมาบริการ เปนตน และคาใชจายอื่นที่จําเปน
และเกี่ยวของกับการดําเนินการตามโครงการ
- ตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถื่น ที่ มท 0810.6/ว 1470
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
- ตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถื่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425
ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 193 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

คาวัสดุ

รวม

วัสดุกอสราง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
เชน ไมตาง ๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว
ทราย อิฐหรือซีเมนตบลอก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน
คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย ขวาน สวาน โถสวม เปนตน
รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เปนตน
(สํานักปลัด)

25,000 บาท
10,000 บาท
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วัสดุการเกษตร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร ทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
เชน ปุย ยาปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว
พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช
เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก เคียว สปริงเกอร (Sprinkler)
จอบหมุน จานพรวน คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง เปนตน
(สํานักปลัด)

15,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
งบกลาง
(1) คาชําระหนี้เงินตน

รวม

14,066,280 บาท

รวม
รวม

14,066,280 บาท
572,570 บาท

- เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตนใหแกสํานักงานเงินทุนสงเสริม
จํานวน
กิจการเทศบาล เปนคาจัดซื้อรถยนตโดยสาร(ตู) ตามสัญญา
กูเงินเลขที่ 1323/12/2557 ฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556
ซึ่งสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ไดจัดทําบันทึกตอทาย
สัญญากูเงินดังกลาว ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 กําหนดสงใช
เงินคืนภายในกําหนด 4 ป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนการ
สงชําระเปนปที่ 2 จํานวน 130,149.54 บาท จึงตั้งจายเปน
จํานวนเงิน 130,160 บาท

130,160 บาท

- เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตนใหแกสํานักงานเงินทุนสงเสริม
จํานวน
กิจการเทศบาล เปนคาจัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย
และรถตักหนา - ขุดหลัง ตามบันทึกตอทายสัญญากูเงินเลขที่
1423/112/2557 ฉบับลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ซึ่งสํานักงาน
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ไดจัดทําบันทึกตอทายสัญญากูเงิน
ดังกลาว ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 กําหนดสงใชเงินคืนภายใน
กําหนด 4 ป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนการสงชําระ
เปนปที่ 2 จํานวน 442,401 บาท จึงตั้งจายเปนจํานวนเงิน 442,410 บาท

442,410 บาท

(2) คาชําระดอกเบี้ย

รวม

- เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยใหแกสํานักงานเงินทุนสงเสริม
จํานวน
กิจการเทศบาล เปนคาจัดซื้อรถยนตโดยสาร(ตู) ตามสัญญากูเงิน
เลขที่ 1323/12/2557 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ซึ่งสํานักงาน
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ไดจัดทําบันทึกตอทายสัญญากูเงิน
ดังกลาว ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 จากเดิมรอยละ 3 ตอป
เปน รอยละ 2.50 ตอป กําหนดสงใชคืนภายใน 4 ป ในป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนการสงชําระดอกเบี้ย ปที่ 2 จํานวน
10,007.28 บาท จึงตั้งจายไวเปนจํานวนเงิน 10,010 บาท

56,010 บาท
10,010 บาท
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- เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยใหแกสํานักงานเงินทุนสงเสริม
จํานวน
กิจการเทศบาล เปนคาจัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทายและ
รถตักหนา - ขุดหลัง ตามสัญญาเลขที่ 1423/112/2557 ลงวันที่
14 สิงหาคม 2557 ซึ่งสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
ไดจัดทําบันทึกตอทายสัญญากูเงินดังกลาว ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
จากเดิมรอยละ 3 ตอป เปน รอยละ 2.50 ตอป กําหนดสงใชคืน
ภายใน 4 ป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนการสงชําระดอกเบี้ย ปที่ 2
จํานวน 45,926.93 บาท จึงตั้งจายไวเปนจํานวนเงิน 46,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม

46,000 บาท

224,440 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจาง จํานวน
และผูประกันตนในอัตราฝายละ รอยละ 5 ของคาจาง เปนไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
และหนังสือสํานักงานก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

197,440 บาท

จํานวน

27,000 บาท

(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตรารอยละ 0.2
โดยคือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และ
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

12,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของ
พนักงานจาง ตําแหนง ผูดูแลเด็ก ตามอัตราจํานวนที่สวนกลาง
จัดสรรใหและผูประกันตนในอัตราฝายละ รอยละ 5

(5) เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา
เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา
ในกรณีที่มีรายไดไมเพียงพอในการบริหารงานในการดําเนินงาน
กิจการประปาของเทศบาล

จํานวน

4,185,610 บาท
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(6) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จํานวน
5,556,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาลโดยดําเนินการเพื่อ
รองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไปที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลวโดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(7) เบี้ยยังชีพคนพิการ

จํานวน

1,831,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการ
ที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดย
คนพิการมีอายุ 18 ปขึ้นไป ไดรับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) และคนพิการ
ที่มีอายุต่ํากวา 18 ป คนละ 1,000 บาทตอเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563) เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 ที่ไดดําเนินการใหกับรายเดิมกอน
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการในเขตเทศบาล
ตําบลหนองหิน โดยเทศบาลตั้งงบประมาณสมทบเพิ่มเติม จํานวน 27 คน ๆ ละ
200 บาท /คน /เดือน รวม 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ที่ไดดําเนินการใหกับรายเดิมมากอน
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(8) เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ใหแกผูปวยเอดสที่แพทย
ไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลวและมีความเปนอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้ง
ขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได จํานวน
4 คน ๆ ละ 1,000 บาท รวม 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ
(9) เงินสํารองจาย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉิน จําเปนเรงดวน ซึ่งไมสามารถคาดการณ
ไดลวงหนา เพื่อปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม
ซึ่งเกิดจากสาธารณภัยตาง ๆ เชน อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง
ภาวะฝนแลง ฝนทิ้งชวง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปา ภัยที่เกิดจาก
โรคหรือการระบาดของแมลง หรือ ศัตรูพืชทุกชนิด ภัยอันเกิดจากโรค
ที่แพรหรือระบาดในมนุษย อากาศหนาวจัดผิดปกติ ตลอดจนภัยอื่น ๆ
ไมวาจะเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตวทําใหเกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิด
อันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือกอใหเกิดความเสียหายแก
ทรัพยสินของประชาชน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ประกอบหลักเกณฑ
การใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

(10) รายจายตามขอผูกพัน

รวม

- คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยตามขอบังคับสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ
เศษหนึ่งสวนหก หรือ (0.00167) ของรายรับจริงในปที่ลวงมาแลว (ไมรวมเงินกู
เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)

48,000 บาท

400,000 บาท

1,180,450 บาท
43,260 บาท
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เปนไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจาย ขององคกรปกครอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที่
3 กรกฎาคม 2555) แสดงผลการคํานวณไดดังนี้
รับจริงป 2563
25,901,317.44 บาท
0.00167
ตั้งจายอัตรารอยละ ⅙
คิดเปน
43,255.20 บาท
จึงขอตั้งจายไวจํานวน

43,260.00 บาท

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน
เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ
เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
จํานวนเงินที่ไดรับจาก สปสช. ปงบประมาณ 2564 = 214,605 บาท
เทศบาลตําบลสมทบเงินไมนอยกวารอยละ 50
214,605 x 50 % = 107,302.50 บาท
จึงขอตั้งจายไว 107,310 บาท

107,310 บาท

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน สําหรับกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลหนองหิน เพื่อสนับสนุนการสราง
หลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน และสังคมในการพัฒนาสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดวยหลักการ
ประชาชนออม 1 สวน รัฐบาล 1 สวน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสมทบ 1 สวน โดยในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควรมีจํานวนเทาที่ประชาชนจายเขากองทุนและไมควรเกิน 365 บาท
ตอคนตอป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

100,000 บาท
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- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
จํานวน
(กบท.)
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น
ในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับในปที่จัดทํางบประมาณ โดยให
คํานวณจากประมาณการรายรับ หมวดภาษีอากร หมวดคาธรรมเนียม
คาปรับและใบอนุญาต หมวดรายไดจากทรัพยสิน หมวดรายไดจาก
สาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด โดยมิตอง
นํารายรับจากหมวดเงินอุดหนุน พันธบัตร เงินกู และเงินที่มีผูอุทิศให
มารวมคํานวณดวย ซึ่งสามารถคํานวณตั้งจายได ดังนี้
ประมาณการรายรับ ป 2565
30,996,000.00 บาท
ตั้งจายในอัตรารอยละ 3 เทากับ
0.03
คิดเปน
929,880.00 บาท

929,880 บาท

628,580

214,605.00
50.00
107,302.50

214,605.00
50.00
107,302.50

- 929,880.00
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สวนที่ 4
งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจาย

คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการประปา
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
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รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายรับ
เงินชวยเหลืองบประมาณ
เฉพาะการประปา
คาจําหนายน้ําประปา
คาธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร
ดอกเบี้ย
คาขายแบบแปลน
รายไดเบ็ดเตล็ด
รวมรายรับ

รายรับจริง
รายรับจริง
ป 2562
ป 2563
2,918,000.00 3,100,000.00
863,146.00
8,200.00
21,210.61
-

ประมาณการ
ป 2564
4,303,700.00

ประมาณการ
ป 2565
4,185,610.00

803,713.00
9,200.00
18,353.48
3,895.00
3,810,556.61 3,935,161.48

780,000.00
-

780,000.00
-

5,083,700.00

4,965,610.00

รายจายจริง
รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
21,000.00
21,000.00
726,720.00
762,540.00
2,078,631.71 2,098,944.73
518,700.00
168,500.00
-

ประมาณการ
ป 2564
21,600.00
1,261,000.00
2,222,400.00
1,578,700.00
-

ประมาณการ
ป 2565
29,400.00
1,600,650.00
2,146,000.00
1,189,560.00

รวมรายจาย 3,345,051.71 3,050,984.73

5,083,700.00

4,965,610.00

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายจาย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

197,531.63
373,677.83
571,209.46

780,000.00

131

รายจายตามงานและงบรายจายเฉพาะการกิจการประปา
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานการพาณิชย
งบ

งาน

งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
รวม

1,600,650
1,600,650
2,146,000
104,000
700,000
345,000
997,000
1,189,560
518,700
670,860
4,936,210.00

รวม
1,600,650
1,600,650
2,146,000
104,000
700,000
345,000
997,000
1,189,560
518,700
670,860
4,936,210.00

4,965,610.00
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รายจายตามงานและงบรายจายเฉพาะการกิจการประปา
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานงบกลาง
งบ

งาน

งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง
รวม

รวม
29,400

29,400

29,400

29,400

29,400

29,400
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
กิจการประปา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

4,965,610 บาท แยกเปน

1.1 ประเภท เงินคาจําหนายน้ําประปา
ประมาณการไวตามที่รายรับจริงที่เก็บได
ในปที่ลวงมาแลว

เปนเงิน

780,000 บาท

1.2 ประเภท เงินชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา เปนเงิน
ตั้งรับไวตามงบประมาณรายจายทั่วไป

4,185,610 บาท

4526440

4516340
10100

4,175,510
3,724,340
500,000
3,224,340.00
4,185,610
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
กิจการประปา
ประจําปงบประมาณ 2565
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 4,965,610 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง
และเงินสนับสนุนจากงบทั่วไป แยกเปน

แผนงานการพาณิชย
งานงบกลาง
งบกลาง

รวม
รวม

29,400 บาท
29,400 บาท

1) รายจายตามขอผูกพัน

จํานวน

23,400 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2556 โดยคํานวณตั้งจายไว ในอัตรารอยละ 2
ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2564 และมิใหนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู
เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ ดังนี้
ประมาณการรายรับ ป 2565
780,000 บาท
ตั้งจายในอัตรารอยละ 2 เทากับ
0.03
23,400 บาท
คิดเปน

จํานวน

23,400 บาท
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2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจาง จํานวน
และผูประกันตนในอัตราฝายละ รอยละ 5 ของคาจาง เปนไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
และหนังสือสํานักงานก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

6,000 บาท
6,000 บาท

งานกิจการประปา

รวม

4,936,210 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,600,650 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม

1,600,650 บาท

(1) เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และจาย
เปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน

จํานวน

1,414,650 บาท

(2) เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ประเภท
บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ที่ควรไดรับตามที่ระเบียบกําหนด

จํานวน

42,000 บาท

(3) เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาลในสังกัด
กองคลัง ใหกับผูมีสิทธิไดรับ ไดแก เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง
ดานพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงดานพัสดุ พ.ศ. 2562
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(4) คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป พรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
(5) เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

จํานวน

รวม
รวม

108,000 บาท

12,000 บาท

2,146,000 บาท
104,000 บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
จํานวน
ปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนคณะกรรมการในการ
ตรวจการจาง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง คาตอบแทน
คณะกรรมการ พิจารณาความเสียหาย และใหรวมถึงคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่สามารถเบิกจายไดตามประเภทรายจายนี้

40,000 บาท

(2) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง

40,000 บาท

จํานวน

(3) คาเชาบาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลซึ่งไดมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการ
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล

24,000 บาท
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คาใชสอย

รวม

700,000 บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จํานวน
- คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจางแรงงานบุคคลภายนอกใหดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่ง เชน จางเหมาบริการงานผลิตและงานบริการ งานซอมบํารุง
งานจัดเก็บ งานธุรการ และคาจางเหมาอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายไดตามประเภท
รายจายนี้

660,000 บาท

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนการฝกอบรมสัมมนารวมถึงคาธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจาย
ไดในประเภทรายจายนี้
- เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเขาเลม
หนังสือ คาจางเหมาจัดทําปายหรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา
และถึงคาจางเหมาอื่นๆ ที่เบิกจายไดจากประเภทรายจายนี้

(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ รวม
รายจายหมวดอื่น ๆ

20,000 บาท

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายไดจากประเภทรายจายนี้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

(3) คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความดูแลของกองประปา
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและซอมแซมสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ เปนตน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

20,000 บาท
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คาวัสดุ

รวม

345,000 บาท

(1) วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงาน ทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เชน
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กาว แฟม เกาอี้พลาสติก
ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ ตรายาง ซอง สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจาง
เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ปากกาเนนคํา
เครื่องตัดกระดาษ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ แผงติดประกาศ แผนปายตาง ๆ
พระพุทธรูป แผงกั้นหอง กระเปา นาฬิกาตั้งหรือแขวน ตะแกรงวางเอกสาร
สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ กระดานไวทบอรด มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน)
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ

25,000 บาท

(2) วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟาและวิทยุทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เชน ฟวส หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สายไฟฟา
เทปพันสายไฟฟา เข็มขัดรัดสายไฟฟา สวิตซไฟฟา ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือ เสาอากาศสําหรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล เปนตน

45,000 บาท

(3) วัสดุกอสราง
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุกอสราง เชน จอบ เสียม
ทอ PVC ทอ PE ขอตอ ของอ วาวส กาว รัดแยก เปนตน

รวม

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
รวม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม ถาน กาซ
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน เปนตน

230,000 บาท

20,000 บาท
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(5) วัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ
เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเทา รองเทา
เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เปนตน เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
(6) วัสดุคอมพิวเตอร
รวม
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ที่เปนทั้งวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เชน อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หมึกชนิดเติม
หรือตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบอิงคเจ็ท รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล เปนตน

คาสาธารณูปโภค

5,000 บาท

20,000 บาท

รวม

997,000 บาท

(1) คาไฟฟา
รวม
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาโรงสูบน้ําประปาเทศบาล ฯลฯ
สถานที่อยูในความดูแลของเทศบาล รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน

996,000 บาท

(2) คาบริการไปรษณีย
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย เชน คาฝากสงไปรษณีย
โทรเลข คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียอากร
คาเชาตูไปรษณีย เปนตน

จํานวน

1,000 บาท
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ
(1) ครุภัณฑการเกษตร
- เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ชนิดมอเตอรไฟฟา

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,189,560 บาท
518,700 บาท
464,800 บาท
61,800 บาท

สูบน้ําได 1,500 ลิตรตอนาที
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ชนิดมอเตอรไฟฟา
สูบน้ําได 1,500 ลิตรตอนาที จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
(1) เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชมอเตอรไฟฟา
(2) ขนาดทอสงไมนอยกว่ํา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ําไดไมนอยกว่ําตามปริมาณที่กําหนด
(4) สงน้ําไดสูงไมนอยกว่ํา 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟาตองมีครบชุด พรอมที่จะใชงานได
ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ป 2563

- เครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 5 แรงมา
380 โวลล

จํานวน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 5 แรงมา
380 โวลลจํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 48,000 บาท
เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 220 ลําดับที่ 2

144,000 บาท
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- เครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 3 แรงมา
380 โวลล

จํานวน

190,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 3 แรงมา
380 โวลล จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 38,000 บาท
เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 220 ลําดับที่ 2

- เครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 2 แรงมา
220 โวลล

จํานวน

64,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 2 แรงมา
220 โวลล จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 32,000 บาท
เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 221 ลําดับที่ 2

- เครื่องสูบน้ําไฟฟา ขนาด 1 นิ้ว ขนาด 0.50 แรงมา จํานวน
0.37 กิโลวัตต

เพื่อจายเปนคาเครื่องสูบน้ําไฟฟา ขนาด 1 นิ้ว ขนาด 0.50 แรงมา
0.37 กิโลวัตต จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- สงน้ําไดไมนอยกวา 14 เมตร
- สูบน้ําได 83 ลิตรตอนาที
เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 221 ลําดับที่ 2

5,000 บาท
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(2) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
- ตูคอนโทรลไฟฟา ขนาด 5 แรงมา 380 โวลล

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูคอนโทรล ขนาด 3 แรงมา 380 โวลล
จํานวน 3 ตู ๆ ละ 10,000 บาท

รวม

45,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 222 ลําดับที่ 4
เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ตูคอนโทรลไฟฟา ขนาด 2 แรงมา 220 โวลล

จํานวน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูคอนโทรล ขนาด 2 แรงมา 220 โวลล
จํานวน 2 ตู ๆ ละ 7,500 บาท
เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 222 ลําดับที่ 4

(3) ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network

15,000 บาท

รวม

8,900 บาท

จํานวน

8,900 บาท

แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
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- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2563
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

รวม
รวม

670,860 บาท
670,860 บาท

1)

โครงการกอสรางบอบาดาล ขนาด ∅ 6 นิ้ว ความลึก
จํานวน
181,860 บาท
ไมนอยกวา 100 เมตร หมูที่ 1 ตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางบอบาดาล
ขนาด ∅ 6 นิ้ว ความลึกไมนอยกวา 100 เมตร
และปริมาณน้ําไมนอยกวา 10 ลบ.ม./ชั่วโมง รายละเอียดดังนี้
- คาขออนุญาตเจาะและขออนุญาตใชน้ําบาดาล จํานวน 1,010 บาท
- คาวิเคราะหคุณภาพน้ํา จํานวน 1,200 บาท
- คากอสรางบอบาดาล วางทอกันทรุด PVC ∅ 6 นิ้ว ชั้น 13.50
ไมนอยกวา 16 เมตร ความลึกไมนอยกวา 100 เมตร จํานวน 123,050 บาท
- คาปายโครงการ 1 ปาย จํานวน 3,000 บาท
- คาเครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา พรอมอุปกรณ ขนาด 3 แรงมา 220 โวลล
เปนเงิน 36,000 บาท
- ทอ PVC ∅ 2 นิ้ว จํานวน 20 ทอน ๆ ละ 295 บาท เปนเงิน 5,900 บาท
- ตูคอนโทรล จํานวน 5 แรงมา 380 โวลล จํานวน 11,700 บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 99 ลําดับที่ 4

2)

โครงการกอสรางหอถังเหล็กแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม.
จํานวน
หมูที่ 4 บานฟากนา ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางหอถังเหล็กแชมเปญ
ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พรอมปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลหนองหินกําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 99 ลําดับที่ 3

489,000 บาท

4,965,610.00
780,000.00
4,185,610.00

-

81,000
12
972,000

-

ภาระคาใชจายดานเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจาง
ของขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
1. เงินงบประมาณรายจายประจําป 2565
2. งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
เทากับ

57,663,220 บาท
780,000 บาท
58,443,220 บาท (1)

3. งบประมาณรายจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจาง ตามรายการดังนี้
รายการ
จํานวนเงิน (บาท )
1 เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ
2 เงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล

764,400
301,200

(2) เงินประจําตําแหนง

463,200

(1) คาจางลูกจางประจํา
(2) เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา
(3) เงินคาตอบแทนพนักงานจาง

4,405,820
887,640
3,141,240

(4) เงินสมทบคาตอบแทนพนักงานจาง

126,000

(5) เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

250,940

4 ประโยชนตอบแทนอื่น

1,927,720

(1) เงินคาเชาบาน

530,000

(2) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร/การศึกษาบุตร

202,000

(3) เงินสมทบกองทุนบําเน็จบํานาญพนักงานเทศบาลสามัญ

953,280

(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

230,440

(5) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

หมายเหตุ

11,490,510

(1) เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล
3 เงินคาจาง

141

12,000
18,588,450

(2)

คิดเปนรอยละของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 {(2)/(1) * 100} =
ของรายจายที่ตั้งจายจากเงินรายไดไมรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท

31.81

รวมคาใชจายเงินเดือน เงินประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจาง

