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สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย

2

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหิน
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารเทศบาลตําบลหนองหิน จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ตอสภาเทศบาลตําบลหนองหินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลหนองหิน จึงขอชี้แจง
ใหทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหินทุกทาน ไดรับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายในการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
มีสถานะการดําเนินการดังนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
จํานวน 27,303,236.34
1.1.2 เงินสะสม
จํานวน 16,766,091.72
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
จํานวน 9,660,320.54
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน
1,052,000.00 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมกอหนี้ผูกพัน
จํานวน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
2,724,000.00 บาท
1.2 เงินกูคงคาง
จํานวน 3,333,185.86

เทศบาลตําบลหนองหิน
บาท
บาท
บาท
1 โครงการ
2 โครงการ
บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(1) รายรับจริง จํานวน 40,485,843.78 บาท ประกอบดวย
1,114,731.77
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
256,520.13
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
1,683,722.15
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
10,019.00
หมวดรายไดจากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
19,837,423.73
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
17,583,427.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
27,900.00 บาท
(3) รายจายจริง จํานวน
36,705,021.37 บาท
งบกลาง
9,492,884.67 บาท
งบบุคลากร
13,236,897.35 บาท
งบดําเนินงาน
10,100,889.35 บาท
งบลงทุน
1,941,270.00 บาท
งบรายจายอื่น
236,700.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
1,696,380.00 บาท
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
27,900.00
2,133,104.00
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม
(7) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,133,104.00

ประกอบดวย

บาท
บาท
บาท
บาท

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการประปาเทศบาลตําบลหนองหิน ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
3,653,651.34 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายรับจริง
จํานวน
มีรายจายจริง
จํานวน
2,752,836.88 บาท
กูยืมเงินจากธนาคาร / กสท. /อื่นๆ
จํานวน
- บาท
- บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
จํานวน
5,566,613.85 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
จํานวน
3,418,738.49 บาท
เงินสะสม
จํานวน
ทุนสํารองเงินสะสม
จํานวน
1,231,398.15 บาท
ทรัพยจํานํา
จํานวน
- บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
2.1 รายรับ
รายรับ
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสราง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสราง)
ภาษีบํารุงทองที่ (ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสราง)
ภาษีปาย
อากรการฆาสัตว
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย
คาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง
สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน
อาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย
คาธรรมเนียมอื่น ๆ

รายรับจริง
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

820,000.00
15,000.00
250,000.00

ประมาณการ
ป 2563

840,621.70
15,171.60
329,602.70
1,185,396.00

1,085,000.00

856,730.00
330,000.00
1,186,730.00

5,723.00
1,920.00
6,124.00
166,110.00
5,100.00

5,000.00
2,000.00
3,000.00
130,000.00
4,500.00

8,000.00
3,000.00
7,000.00
170,000.00
6,000.00

1,990.00
2,690.00
-

3,000.00
3,000.00
-

4,000.00
3,000.00
-

รายรับ
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
คาปรับผูกระทําผิดกฏหมายการปองกันและระงับอัคคีภัย

คาธรรมเนียมปดแผนปายประกาศหรือเขียนขอความ
หรือภาพ ติดตั้ง เขียนปาย หรือเอกสารหรือทิ้ง
หรือโปรยแผนประกาศ เพื่อโฆษณาแกประชาชน
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น
คาปรับผูกระทําผิดสัญญา
คาปรับอื่น ๆ

รายรับจริง
ป 2561
1,020.00
26,600.00
50.00

ประมาณการ
ป 2562
38,000.00
-

18,297.00
200.00
5,000.00
33,350.00

5,000.00
30,000.00

20,000.00
200.00
5,000.00
35,000.00

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่
สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200
ตารางเมตร

2,969.00

4,000.00

4,000.00

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอชน
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาใบอนุญาตอื่นๆ
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

5,400.00
10,000.00
2,426.00
7,875.00
1,120.00
303,964.00

500.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
258,000.00

5,000.00
10,000.00
5,000.00
10,000.00
2,000.00
328,270.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน
คาเชาหรือคาบริการสถานที่
ดอกเบี้ย
คาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด
รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ
หมวดรายไดจากทรัพยสิน

2,057,993.00
234,812.40
246,000.00
5,300.00
2,544,105.40

2,000,000.00
250,000.00
20,000.00
5,000.00
2,275,000.00

2,100,000.00
250,000.00
20,000.00
5,000.00
2,375,000.00

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบการจอดรถยนต

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง

10,000.00
-

5
ประมาณการ
ป 2563
1,020.00
30,000.00
50.00

6
รายรับจริง
ป 2561

รายรับ
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผูอุทิศให
คาขายแบบแปลน
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน

1,807.00
2,600.00
4,407.00
-

รายไดจากทุนอื่น ๆ

หมวดรายไดจากทุน

รวมรายไดจัดเก็บเอง

ประมาณการ
ป 2562
2,000.00
10,000.00
10,000.00
22,000.00

ประมาณการ
ป 2563
2,000.00
10,000.00
10,000.00
22,000.00

-

-

-

-

-

-

4,037,872.40

3,640,000.00

382,383.57
15,689,580.88
1,910,234.10
18,670.61
3,819,044.74
63,647.05
29,810.92
1,692,707.00

400,000.00
400,000.00
15,000,000.00 16,000,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
20,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
3,500,000.00 4,500,000.00
100,000.00
100,000.00
30,000.00
30,000.00
1,300,000.00 2,000,000.00

3,912,000.00

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน ฯ
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงปโตรเลียม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

23,606,078.87 23,360,000.00 26,060,000.00

7
รายรับจริง
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา

16,952,117.00

22,798,000.00

23,426,000.00

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

16,952,117.00 22,798,000.00 23,426,000.00

รายรับ
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม 44,596,068.27 49,798,000.00 53,398,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
2.2 รายจาย
รายจายจริง
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

งบกลาง

10,067,476.29

11,100,460.00

14,508,520.00

งบบุคลากร

14,995,868.00

19,057,920.00

19,274,640.00

งบดําเนินงาน

11,263,539.54

13,560,420.00

14,460,940.00

3,706,910.00

3,234,200.00

2,168,900.00

งบรายจายอื่น

409,350.00

450,000.00

450,000.00

งบเงินอุดหนุน

1,830,557.27

2,395,000.00

2,535,000.00

รายจาย

จายจากงบประมาณ

งบลงทุน

รวมจายจากงบประมาณ 42,273,701.10 49,798,000.00 53,398,000.00
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สวนที่ 2
เทศบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย

10
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
ดาน
ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม
17,720,410
15,310,690
2,409,720

ดานบริการชุมชนและสังคม

19,328,070

แผนงานการศึกษา

9,583,500

แผนงานสาธารณสุข

4,360,440

แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน

4,316,760

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

802,370

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

265,000

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,841,000
1,841,000

ดานการดําเนินงานอื่น

14,508,520

แผนงานงบกลาง

14,508,520

งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
แผนงานการพาณิชย

6,068,920
6,068,920
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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

รวม

8,971,020
2,848,320
6,122,700
3,110,800
176,800
1,262,000
287,000
1,385,000
25,700
25,700
-

2,030,300
2,030,300
1,129,670
244,670
840,000
45,000
43,200
43,200
-

11,001,320
2,848,320
8,153,000
4,240,470
421,470
2,102,000
332,000
1,385,000
68,900
68,900
-

12,107,520

3,203,170

15,310,690
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานการรักษาควมสงบภายใน
งบ

งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ งานปองกันภัยฝายพลเรือน
รักษาความสงบภายใน
และระงับอัคคีภัย
1,146,720
1,146,720
1,202,300
60,000
112,500
928,800
60,000
161,000
700
700
-

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

2,349,720

60,000

รวม
1,146,720
1,146,720
1,262,300
112,500
988,800
161,000
700
700
2,409,720
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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

1,641,100
1,641,100
354,000
54,000
100,000
200,000
700
700
-

1,933,400
1,933,400
3,454,300
30,000
1,974,300
1,390,000
60,000
2,200,000
2,200,000

3,574,500
3,574,500
3,808,300
84,000
2,074,300
1,590,000
60,000
700
700
2,200,000
2,200,000

1,995,800

7,587,700

9,583,500
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานสาธารณสุข
งบ

งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
1,693,740
1,693,740
2,586,000
136,000
1,835,000
615,000
700
700
80,000
80,000

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

4,360,440

รวม
1,693,740
1,693,740
2,586,000
136,000
1,835,000
615,000
700
700
80,000
80,000
4,360,440
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานเคหะและชุมชน
งบ

งาน

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

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
1,858,360
1,858,360
1,622,200
107,000
750,200
725,000
40,000
256,200
23,200
233,000
100,000
100,000
3,836,760.00

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
30,000
30,000
450,000
450,000
480,000.00

รวม
1,858,360
1,858,360
1,652,200
107,000
780,200
725,000
40,000
256,200
23,200
233,000
100,000
100,000
450,000
450,000
4,316,760.00

4,316,760.00
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบ

งาน

งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม

รวม

726,670

726,670

703,600

703,600

23,070

23,070

75,000

75,000

75,000
700
700

75,000
700
700

802,370

802,370
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

145,000

40,000

185,000

145,000

40,000

185,000

80,000

-

80,000

80,000

-

-

225,000

40,000

265,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบ

งาน

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม

รวม

1,841,000

1,841,000

44,000

44,000

1,797,000

1,797,000

1,841,000

1,841,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานงบกลาง
งบ

งาน

งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง
รวม

รวม

14,508,520

14,508,520

14,508,520

14,508,520

14,508,520

14,508,520
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65
จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหนองหิน และโดยความเห็นชอบ
ของผูวาราชการจังหวัดเลย ดังตอไปนี้
ขอ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอ 2. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น
53,398,000 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น
53,398,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน
ไดดังนี้
ยอดรวม
แผนงาน
ดานบริหารงานทั่วไป

17,720,410

แผนงานบริหารงานทั่วไป

15,310,690

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม

2,409,720
19,328,070

แผนงานการศึกษา

9,583,500

แผนงานสาธารณสุข

4,360,440

แผนงานสังคมสงเคราะห

-

แผนงานเคหะและชุมชน

4,316,760

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

802,370

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

265,000

ดานการเศรษฐกิจ

1,841,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,841,000

ดานการดําเนินงานอื่น

14,508,520

แผนงานงบกลาง

14,508,520
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

53,398,000
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5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 6,068,920.- บาท ดังนี้
งบ

ยอดรวม

งบกลาง

21,600.00

งบบุคลากร

1,216,320.00

งบดําเนินงาน

2,091,800.00

งบลงทุน

2,739,200.00

งบรายจายอื่น

-

งบเงินอุดหนุน

รวมรายจาย

6,068,920.00

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองหิน ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล
ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองหิน มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที.่ .......................เดือน.........................................พ.ศ........................
(ลงนาม) .........................................................
(นายทวีศักดิ์ หลาภูเขียว)
ตําแหนง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตําบลหนองหิน
เห็นชอบ
(ลงนาม)
(นายตอศักดิ์ สกุณวัฒน)
นายอําเภอหนองหิน ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเลย

51,557,000
38,964,000

#REF!
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ 2563
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
รายรับ

ป 2559

หมวดภาษีอาการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง)
922,888.00
ภาษีบํารุงทองที่ (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง)
11,671.70
ภาษีปาย
249,043.00
อากรการฆาสัตว
รวมหมวดภาษีอากร 1,183,602.70
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
6,159.50
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
1,080.00
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
3,744.00
คาธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย
128,590.00

รายรับจริง
ป 2560

ป 2561

887,965.37
15,458.40
268,785.00
1,172,208.77

840,621.70
15,171.60
329,602.70
1,185,396.00

5,432.14
1,480.00
2,216.00
140,820.00

5,723.00
1,920.00
6,124.00
166,110.00

ป 2562

ประมาณการ
ยอดตาง%

2.54
820,000.00
0
15,000.00
0
250,000.00 24.24
1,085,000.00 8.57
5,000.00
2,000.00
3,000.00
130,000.00

37.50
33.33
57.14
23.53

%
%
%
%

ป 2563

%

856,730.00
330,000.00
1,186,730.00

%
%
%
%

8,000.00
3,000.00
7,000.00
170,000.00
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รายรับ
คาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกิน
200 ตารางเมตร
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
คาปรับผูกระทําผิดกฏหมายการปองกันและระงับอัคคีภัย
คาธรรมเนียมปดแผนปายประกาศหรือเขียนขอความ หรือภาพ ติดตั้ง
เขียนปาย หรือเอกสารหรือทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ เพื่อโฆษณา
แกประชาชน
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น
คาปรับผูกระทําผิดสัญญา
คาปรับอื่น ๆ
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบการจอดรถยนต
คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ป 2559
3,500.00

รายรับจริง
ป 2560
4,200.00

ป 2561
5,100.00

ประมาณการ
ป 2562
ยอดตาง%
4,500.00 25.00 %

ป 2563
6,000.00

2,290.00
2,830.00
47,920.00
-

2,150.00
2,690.00
43,700.00
40.00

1,990.00
2,690.00
1,020.00
26,600.00
50.00

3,000.00 25.00 %
3,000.00
0 %
100 %
38,000.00 -21.05 %
100 %

4,000.00
3,000.00
1,020.00
30,000.00
50.00

48,347.00
5,000.00
25,950.00

5,000.00
34,250.00

18,297.00
200.00
5,000.00
33,350.00

0
10,000.00
50
100
5,000.00
0
30,000.00 14.29

20,000.00
200.00
5,000.00
35,000.00

%
%
%
%
%

ป 2559
1,900.00

รายรับจริง
ป 2560
1,500.00

ป 2561
2,969.00

100.00
965.00
8,850.00
1,400.00

150.00
4,000.00
9,393.00
8,175.00
-

5,400.00
10,000.00
2,426.00
7,875.00
1,120.00

288,625.50

265,196.14

303,964.00

2,360,213.00
249,518.28
88,000.00
6,300.00

2,334,088.00
217,191.48
11,000.00
480.00

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

2,000,000.00
250,000.00
20,000.00
5,000.00

4.76
0
0
0

%
%
%
%

2,100,000.00
250,000.00
20,000.00
5,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 2,704,031.28

2,562,759.48

2,544,105.40

2,275,000.00

4.21 %

2,375,000.00

566.00
137,000.00
38,669.00

412.00
7,000.00
10,409.00

1,807.00
2,600.00

2,000.00
10,000.00
10,000.00

0 %
0 %
0 %

2,000.00
10,000.00
10,000.00

176,235.00

17,821.00

4,407.00

22,000.00

0 %

22,000.00

รายรับ
คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.
คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
คาใบอนุญาตอื่นๆ
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
คาเชาหรือคาบริการสถานที่
ดอกเบี้ย
คาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด
รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผูอุทิศให
คาขายแบบแปลน
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

ประมาณการ
ป 2562
ยอดตาง%
4,000.00
0 %
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500.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
-

90
50
0
0
100

ป 2563
4,000.00

%
%
%
%
%

5,000.00
10,000.00
5,000.00
10,000.00
2,000.00

258,000.00 21.41 %

328,270.00

25
รายรับ

รายรับจริง
ป 2560

ป 2559

หมวดรายไดจากทุน
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
รายไดจากทุนอื่น ๆ
รวมหมวดรายไดจากทุน

ป 2561

ประมาณการ
ยอดตาง%

ป 2562

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน
231,815.88
325,536.19
382,383.57
400,000.00
0 %
400,000.00
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน ฯ
15,117,448.63 15,315,654.53 15,689,580.88 15,000,000.00 6.25 % 16,000,000.00
ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
1,836,017.99 1,808,561.96 1,910,234.10 3,000,000.00
0 % 3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
21,942.03
20,492.55
18,670.61
20,000.00
0 %
20,000.00
ภาษีสุรา
980,325.85
993,154.33
10,000.00
0 %
10,000.00
ภาษีสรรพสามิต
2,108,688.99 2,393,385.05 3,819,044.74 3,500,000.00 22.22 % 4,500,000.00
คาภาคหลวงแร
62,273.45
88,305.37
63,647.05
100,000.00
0 %
100,000.00
คาภาคหลวงปโตรเลียม
33,396.45
23,598.44
29,810.92
30,000.00
0 %
30,000.00
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
1,356,021.00 1,643,483.00 1,692,707.00 1,300,000.00 35.00 % 2,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,747,930.27 22,612,171.42 23,606,078.87 23,360,000.00 10.36 % 26,060,000.00
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ป 2559

รายรับจริง
ป 2560

ป 2561

ป 2562

10,045,339.00

17,023,697.00

16,952,117.00

22,798,000.00

2.68 % 23,426,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,045,339.00 17,023,697.00 16,952,117.00 22,798,000.00

2.68 % 23,426,000.00

รวมทุกหมวด 1,472,228.20 43,653,853.81 44,596,068.27 49,798,000.00

6.74 % 53,398,000.00

รายรับ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

ประมาณการ
ยอดตาง%

ป 2563

27

สวนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2563
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
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ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 53,398,000 บาท แยกเปน
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ประมาณการตามภาษีที่ดินและสิ่งลูกสราง

รวม

1,186,730 บาท

จํานวน

856,730 บาท

ภาษีปาย
จํานวน
ประมาณการไวสูงปที่ลวงมาแลว ตามทะเบียนผูอยูในขายที่ตองชําระภาษี

330,000 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

รวม

328,270 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
ประมาณการไวสูงปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

8,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ประมาณการไวสูงปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

3,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไวสูงปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

7,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย
ประมาณการไวสูงปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

170,000 บาท

คาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่
ไมเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน

6,000 บาท

ประมาณการไวสูงปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

29
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
ประมาณการไวสูงปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

4,000 บาท

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
ประมาณการตั้งรับไวตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

1,020 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
จํานวน
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ลวงมาแลว
คาธรรมเนียมแผนปายประกาศหรือเขียนขอความหรือภาพ ติดตั้ง
จํานวน
เขียนปาย หรือเอกสารหรือทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ เพื่อโฆษณา
แกประชาชน
ประมาณการตั้งรับไวตามที่คาดวาจะไดรับจริง

30,000 บาท

คาปรับผูกระทําผิดสัญญา
ประมาณการไวสูงปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น
ประมาณการตั้งรับไวตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

200 บาท

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร จํานวน
ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

4,000 บาท

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ประมาณการไวสูงปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

5,000 บาท

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ประมาณการไวสูงปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

10,000 บาท

50 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ประมาณการไวสูงปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

30
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

จํานวน

5,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

จํานวน

10,000 บาท

คาใบอนุญาตอื่นๆ
ประมาณการตั้งรับไวตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

2,000 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

รวม

2,375,000 บาท

คาเชาหรือคาบริการสถานที่
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง

จํานวน

2,100,000 บาท

ดอกเบี้ย
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

จํานวน

250,000 บาท

คาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

จํานวน

20,000 บาท

รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

จํานวน

5,000 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

รวม

22,000 บาท

เงินที่มีผูอุทิศให
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

จํานวน

2,000 บาท

คาขายแบบแปลน
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

จํานวน

10,000 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

จํานวน

10,000 บาท

รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม
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26,060,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน
ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่แลว

จํานวน

400,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน ฯ
ประมาณการไวสูงปที่ลวงมาแลว ตามที่คาดวาจะไดรับจริง

จํานวน

16,000,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได ฯ
ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่แลว

จํานวน

3,000,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่แลว

จํานวน

20,000 บาท

ภาษีสุรา
ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่แลว

จํานวน

10,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง

จํานวน

4,500,000 บาท

คาภาคหลวงแร
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

จํานวน

100,000 บาท

คาภาคหลวงปโตรเลียม
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

จํานวน

30,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง

2,000,000 บาท

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง

รวม
จํานวน

23,426,000 บาท
23,426,000 บาท

ภาระคาใชจายดานเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจาง
ของขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
1. เงินงบประมาณรายจายประจําป 2563
2. งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
เทากับ

53,398,000 บาท
780,000 บาท
54,178,000 บาท (1)

3. งบประมาณรายจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจาง ตามรายการดังนี้
รายการ
1 เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ
2 เงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล

จํานวนเงิน (บาท )
9,683,400
492,000

(1) เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล

138,000

(2) เงินประจําตําแหนง

354,000

3 เงินคาจาง
(1) คาจางลูกจางประจํา
(2) เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา
(3) เงินคาตอบแทนพนักงานจาง
(4) เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

หมายเหตุ

4,941,320
1,056,000
3,734,320
151,000

4 ประโยชนตอบแทนอื่น

1,416,800

(1) เงินคาเชาบาน

432,000

(2) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร/การศึกษาบุตร

130,300

(3) เงินสมทบกองทุนบําเน็จบํานาญพนักงานเทศบาลสามัญ

599,400

(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

233,100

(5) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

10,000

(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

12,000
16,533,520

(2)

คิดเปนรอยละของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 {(2)/(1) * 100} =
ของรายจายที่ตั้งจายจากเงินรายไดไมรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท

30.52

รวมคาใชจายเงินเดือน เงินประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจาง

798000
10000
808000

32

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2563
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 53,398,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร

รวม
รวม

12,107,520 บาท
8,971,020 บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

รวม

2,848,320 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนเงินเดือนของผูบริหาร ไดแก นายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 28,800 บาท จํานวน 1 อัตรา และ
รองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท
จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

จํานวน

725,760 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของผูบริหาร
ไดแก นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท
จํานวน 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ
4,500 บาท จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน
12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

จํานวน

180,000 บาท
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของผูบริหาร ไดแก
นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท จํานวน
1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 4,500 บาท
จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

180,000 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก เลขานุการนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท จํานวน 1 อัตรา และ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท
จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

จํานวน

207,360 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหแกบุคคลดังตอไปนี้

จํานวน

1,555,200 บาท

1) คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล
ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท

จํานวน 1 อัตรา

2) คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 12,960 บาท
3) คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน 10 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
(อัตราเงินเดือนและคาตอบแทน (ฝายการเมือง) เปนไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
โดยตั้งจายจากรายรับจริงของปงบประมาณที่แลวมา ทั้งนี้ ไมรวมเงินกู เงินสะสม และเงินอุดหนุน
ประเภท ซึ่งเทศบาลมีรายไดเกิน 25 ลานบาท แตไมเกิน 50 ลานบาท)
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม

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

6,122,700 บาท
4,148,400 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล เชน เงินคาตอบแทน
รายเดือนตําแหนงนักบริหารงานเทศบาลระดับกลาง เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ.รับรอง หรือเงินเพิ่มอื่นที่ควรไดรับตามที่ระเบียบ
กําหนดให

138,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล (พ.ต.ก.)
ตามประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานตําแหนง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 และหนังสือ ที่ มท
0809.6/ว 44 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
เงินประจําตําแหนง
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารทองถิ่น
ประเภทอํานวยการทองถิ่น ประเภทวิชาการ และประเภทวิชาชีพเฉพาะ/
เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ควรไดรับตามที่ระเบียบกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

228,000 บาท

คาจางลูกจางประจํา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา และจายเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําป
ในสังกัดสํานักปลัด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

544,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
พรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน
12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

1,031,400 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่สามารถเบิกจายไดจาก
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

32,900 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

3,110,800 บาท

คาตอบแทน

รวม

176,800 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร

รวม

10,000 บาท

ปกครองสวนทองถิ่น
1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันเปนลักษณะ จํานวน
เงินรางวัลประจําป
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันเปน
ลักษณะเงินรางวัลประจําป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันเปน
ลักษณะเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจาย
อื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

10,000 บาท

คาเบี้ยประชุม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมแกคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล
ที่สภาเทศบาลแตงตั้งขึ้น โดยไดรับคาตอบแทนประเภท คาเบี้ยประชุมรายครั้ง
เฉพาะครั้งที่มาประชุม ครั้งละสองรอยหาสิบบาท สําหรับประธานกรรมการ
ของแตละคณะ ใหไดรับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุม
ดังกลาว เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

10,000 บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง ตามที่ไดรับคําสั่งหรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
นอกเวลา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

5,000 บาท

คาเชาบาน
จํานวน
108,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหกับพนักงานเทศบาลซึ่งไดรับสิทธิ์
เบิกคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานได โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
ซึ่งมีสิทธิเบิกไดรับตามระเบียบของทางราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่
9 สิงหาคม 2559 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

43,800 บาท

คาใชสอย

รวม

1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวม

790,000 บาท

คาใชจายสําหรับรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียม
คาลงทะเบียน และคาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติ

จํานวน

790,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คารับวารสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาจางเหมาจัดทําวารสาร คาจางเหมา
จัดทําปาย คาจางเหมาจัดทําสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพร คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตาง ๆ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก รวมถึงคา
จางเหมาอื่นใดที่อยูในภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถดําเนินการได

1,262,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน เชน คาธรรมเนียมตาง ๆ
คาลงทะเบียนในการฝกอบรมตางๆ คาลงทะเบียนประชุมใหญสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาลงทะเบียนศาล
คาธรรมเนียมในการทําสัญญาเชาที่ดิน คาเบี้ยประกัน รวมถึงคาธรรมเนียมอื่น ๆ
ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ ไดแก
งานประชาสัมพันธ งานพัฒนาบุคลากร งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร
พนักงานขับรถ งานธุรการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน รวมทั้ง
รวมถึงจางเหมางานอื่นที่อยูในภารกิจและอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถ
ดําเนินการไดตามประเภทและลักษณะรายจายนี้
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน
500,000 บาท
และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจํานวน 290,000 บาท
(สํานักปลัด)
2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รวม
- คารับรอง
จํานวน
เพื่อจายเปนคารับรอง เชน อาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ และคาใชจายอื่น ๆ
ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน
โดยตั้งงบประมาณไดไมเกินปละ 1 % ของเงินรายไดจริงของปงบประมาณ
ที่ลวงมา (ป 2561) โดยไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม
และเงินที่มีผูอุทิศให เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

21,000 บาท
15,000 บาท
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- คาเลี้ยงรับรอง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรอง เชน อาหาร คาเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการ
เลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น ๆ คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฏหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหวาง องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
สวนทองถิ่น กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

3) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

รวม

6,000 บาท

351,000 บาท

โครงการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการเลือกตั้งทองถิ่นตามที่
กฎหมายกําหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณี
คณะกรรมการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ รวมถึงการให
ความรวมมือในการประชาสัมพันธ การรณรงคหรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน
ใหทราบถึงสิทธิและหนาที่ในการมีสวนรวมทางการเมือง โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาวัสดุ คาจางเหมาบริการ คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร คาเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนกรรมการ คาโฆษณาและเผยแพร
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการดําเนินการตามโครงการ
- เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 126 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)
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โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ซึ่งตรงกับ
วันที่ 24 เมษายน ของทุกป โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ อุปกรณ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คางจางเหมาบริการ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 128 ลําดับที่ 4
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

5,000 บาท

โครงการสงเสริมงานกาชาดดอกฝายบาน สืบสานวัฒนธรรม
จํานวน
5,000 บาท
ไทเลย ประจําป 2563
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมงานกาชาด
ดอกฝายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจําป 2563 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
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
รวมถึงกรณีทบทวนแผน เพิ่มเติมแผน เปลี่ยนแปลงแผน รวมถึงคาใชจาย
ในการจัดประชุมประชาคมหมูบาน จัดประชุมประชาคมระดับตําบล โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาถายเอกสาร คาเขาเลมเอกสาร คาใชจายในการจัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐานเพื่อนําขอมูลไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตลอดจน
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามโครงการ

20,000 บาท
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- 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
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาวัสดุ อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 104 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

1,000 บาท

โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลเทศบาลตําบลหนองหิน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ เชน คาจางเหมาบริการ
คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 130 ลําดับที่ 8
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

5,000 บาท

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ของพนักงานเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจางประจํา
พนักงานจาง ผูนําชุมชน คณะกรรมการจากกลุมตางๆ ภาคประชาชน รวมถึง
บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานตามโครงการ โดยมีคาใชจายประกอบดวย

5,000 บาท
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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
(เงินรายไดจริงรวมเงินอุดหนุนทั่วไป ป 2561 = 44,596,068.27 x 3%)
คิดเปน 1,337,882.05 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 127 ลําดับที่ 2
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)
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 ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 โดยรายไดไมเกิน 50 ลานบาท
ใหตั้งงบประมาณไดไมเกินปละ 3% ของเงินรายไดจริง รวมเงินอุดหนุนทั่วไปของงบประมาณ
ที่ผานมา และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน
200,000 บาท (สํานักปลัด)
คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลซึ่งไดรับ
ความเสียหายอันเนื่องจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่เทศบาลตําบล
หนองหิน เนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ คาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา
และคดีแพง คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญาและคดีแพง
เปนไปตาม ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539

10,000 บาท
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และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดให
ใหสามารถเบิกจายไดจากประเภทรายจายนี้
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 132 หนาที่ 11
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

คาวัสดุ

รวม

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความดูแลของสํานักปลัด
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและซอมแซมสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ เปนตน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน
50,000 บาท
และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจํานวน
50,000 บาท (สํานักปลัด)

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
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

100,000 บาท

287,000 บาท
40,000 บาท
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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 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

2,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
20,000 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
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
วัสดุยานพานะและขนสง
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
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

20,000 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม ถาน กาซ
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน
100,000 บาท
และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจํานวน
50,000 บาท (สํานักปลัด)

150,000 บาท

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

5,000 บาท

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

50,000 บาท

คาสาธารณูปโภค

รวม

1,385,000 บาท

คาไฟฟา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสํานักงาน และสถานที่อยูในความดูแลของเทศบาล
รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 1,000,000 บาท
และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจํานวน 300,000 บาท (สํานักปลัด)

1,300,000 บาท

คาบริการโทรศัพท
จํานวน
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในการติดตอราชการ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาเชาเครื่อง คาเชา หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย
คาภาษี เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

15,000 บาท
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คาบริการไปรษณีย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาไปรษณียโทรเลข เชน คาฝากสงไปรษณีย โทรเลข
คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียอากร คาเชาตูไปรษณีย เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

20,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน โทรภาพหรือโทรสาร
คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม
คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ต การดและ
คาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน
และใหหมายรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

50,000 บาท

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

รวม

25,700 บาท

รวม

25,700 บาท

รวม

25,700 บาท

จํานวน

17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
ในราคาเครื่องละ 17,000 บาท เปนจํานวนเงิน 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
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- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

(2) เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน

8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
จํานวน 1 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 8,000 บาท เปนจํานวนเงิน 8,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดาสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm)
หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm)
หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
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- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
(3) อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)
จํานวน 1 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 700 บาท

700 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts
และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 202 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง

รวม

3,203,170 บาท

งบบุคลากร

รวม

2,030,300 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม

2,030,300 บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และจายเปนเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ประเภท
อํานวยการทองถิ่น ที่ควรไดรับตามที่ระเบียบกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

1,836,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

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

128,300 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
หรือเงินเพิ่มอื่นตามที่กฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได
(กองคลัง)

จํานวน

24,000 บาท
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร

รวม
รวม
จํานวน

1,129,670 บาท
244,670 บาท
53,670 บาท

ปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนคณะกรรมการในการ
ตรวจการจาง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง คาตอบแทน
คณะกรรมการ พิจารณาความเสียหาย และใหรวมถึงคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่สามารถเบิกจายไดตามประเภทรายจายนี้
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง ตามที่ไดรับคําสั่งหรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
นอกเวลา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
คาเชาบาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหกับพนักงานเทศบาล
ซึ่งไดรับสิทธิเบิกคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานได โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิ
เบิกไดรับตามระเบียบของทางราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

156,000 บาท

25,000 บาท

คาใชสอย

รวม

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวม

50

840,000 บาท
765,000 บาท

คาใชจายสําหรับรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียม
จํานวน
765,000 บาท
คาลงทะเบียน และคาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติ
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
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

รวม

70,000 บาท

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปรับปรุงโปรแกรม
คาจัดทําระบบฐานขอมูลบัญชีรายการที่ดินและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาล
ตําบลหนองหิน การปรับปรุงขอมูลตาง ๆ ใหเปนปจจุบัน ถูกตอง ครบถวน
รวมถึงคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามโครงการ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
- หนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 133 ลําดับที่ 8
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

51
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
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

50,000 บาท

(3) คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

5,000 บาท

คาวัสดุ

รวม

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความดูแลของกองคลัง
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและซอมแซมสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ เปนตน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

วัดุสํานักงาน
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
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

45,000 บาท
20,000 บาท

52
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม ถาน กาซ
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

5,000 บาท

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

20,000 บาท

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวม

43,200 บาท

รวม

43,200 บาท

(1) ครุภัณฑสํานักงาน

รวม

17,500 บาท

- เกาอี้สํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว ๆ ละ
3,500 บาท เปนเงิน 17,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะ
- มีพนักพิงและเบาะที่นั่งหุมดวยหนังเทียม
- มีที่เทาแขน 2 ขาง
- ขา 4 แฉก มีลอ
เปนราคาที่ตั้งจายตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

จํานวน

17,500 บาท
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(2) ครุภัณฑคอมพิวเตอร

รวม

25,700 บาท

- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน

17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
ในราคาเครื่องละ 17,000 บาท เปนจํานวนเงิน 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 202 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง)

- เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน

8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
จํานวน 1 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 8,000 บาท เปนจํานวนเงิน 8,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
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- มีความเร็วในการพิมพขาวดาสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm)
หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ
5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

- อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)

จํานวน
700 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)
จํานวน 1 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts
และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 202 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

55

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

2,349,720 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,146,720 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม

1,146,720 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และจายเปนเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

จํานวน

307,920 บาท

คาจางลูกจางประจํา
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา และจายเปนเงินปรับปรุง
คาจางประจํา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

จํานวน

512,000 บาท

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

303,500 บาท

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

จํานวน

23,300 บาท
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งบดําเนินงาน

รวม

1,202,300 บาท

คาตอบแทน

รวม

112,500 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน

60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เชน กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคําสั่งใชอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) ดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกี่ยวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนตามกฎหมาย และกรณีอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจายไดตาม
ประเภทรายจายนี้ เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยพ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง ตามที่ไดรับคําสั่งหรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
นอกเวลา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

10,000 บาท

คาเชาบาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหกับพนักงานเทศบาล
ซึ่งไดรับสิทธิเบิกคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานได โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

36,000 บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
ซึ่งมีสิทธิเบิกไดรับตามระเบียบของทางราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่
9 สิงหาคม 2559 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

6,500 บาท

คาใชสอย

รวม

928,800 บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวม

768,800 บาท

คาใชจายสําหรับรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียม
คาลงทะเบียน และคาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติ

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คารับวารสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาจางเหมาจัดทําวารสาร คาจางเหมา
จัดทําปาย คาจางเหมาจัดทําสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพร คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก รวมถึง
คาจางเหมาอื่นใดที่อยูในภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถดําเนินการได
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน เชน คาธรรมเนียมตาง ๆ
คาลงทะเบียนในการฝกอบรมตางๆ คาธรรมเนียมในการทําสัญญาเชาที่ดิน
รวมถึงคาธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ หรือ
จางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน จางเหมาชวยงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาเวรยาม งานธุรการ งานยานพาหนะ
และงานอื่นที่อยูในภารกิจและอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถดําเนินการ
ไดตามรายจายประเภทนี้
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน
250,000 บาท
และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจํานวน 518,800 บาท (สํานักปลัด)

768,800 บาท
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(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ

รวม

10,000 บาท

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล
พนักงานจาง ผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาธรรมเนียมอื่น ๆ
คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายไดจากประเภทรายจายนี้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

(3) คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

คาวัสดุ

รวม

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความดูแลของสํานักปลัด
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและซอมแซมสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ เปนตน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน
50,000 บาท
และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจํานวน 100,000 บาท (สํานักปลัด)

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 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

150,000 บาท

161,000 บาท
1,000 บาท
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วัสดุยานพานะและขนสง
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 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

20,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม ถาน กาซ
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน
50,000 บาท
และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจํานวน 50,000 บาท (สํานักปลัด)

100,000 บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ
เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเทา รองเทา
เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ ฯลฯ เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

10,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ
เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง น้ํายาเคมีดับเพลิง สายสงน้ํา ทอดูดน้ํา
ที่ใชกับรถบรรทุกน้ําหรือรถดับเพลิง เปนตน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

30,000 บาท
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

รวม
รวม
รวม

700 บาท
700 บาท
700 บาท

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)

จํานวน

700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)
จํานวน 1 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts
และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 208 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
(1) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ

รวม
รวม
รวม

60,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บาท

รวม

60,000 บาท

- โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจําป 2562 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ อุปกรณ คายานพาหนะ
คาจางเหมาบริการตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 179 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

61
- โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัย
จํานวน
ฝายพลเรือนเทศบาลตําบลหนองหิน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฝกทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาปายประชาสัมพันธ คายานพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตามโครงการ

30,000 บาท

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 180 ลําดับที่ 3
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
- โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาจัดทําปาย คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม
คาวัสดุจราจร คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับ
การจัดกิจกรรมตามโครงการ
- เปนไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 183 ลําดับที่ 9
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม

1,995,800 บาท

รวม
รวม

1,641,100 บาท
1,641,100 บาท

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

760,680 บาท

จํานวน

42,000 บาท

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

835,320 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่สามารถเบิกจายไดจากประเภทรายจายนี้
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

จํานวน

3,100 บาท
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งบดําเนินงาน

รวม

354,000 บาท

คาตอบแทน

รวม

54,000 บาท

คาเชาบาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหกับพนักงานเทศบาล
ซึ่งไดรับสิทธิ์เบิกคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานได โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

24,000 บาท

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

30,000 บาท

คาใชสอย

รวม

100,000 บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวม

10,000 บาท

คาใชจายสําหรับรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียม
จํานวน
10,000 บาท
คาลงทะเบียน และคาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติ
เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาเชาทรัพยสิน คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาจางเหมาจัดทําวารสาร คาจางเหมาจัดทําปาย
คาจางเหมาจัดทําสื่อสิ่งพิมพตางๆ คารับวารสาร คาโฆษณาและเผยแพร คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ คากําจัด
สิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก รวมถึงคาจางเหมาอื่นใดที่อยูในภารกิจอํานาจหนาที่
ของเทศบาลที่สามารถดําเนินการได
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เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน เชน คาธรรมเนียมตาง ๆ
คาลงทะเบียนในการฝกอบรมตางๆ คาธรรมเนียมในการทําสัญญาเชาที่ดิน
รวมถึง คาธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ หรือ
จางเหมาบุคคลภายในนอกใหทําการอยางใดอยางหนึ่งตามที่เทศบาลจางทํา
และคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่สามารถเบิกไดจากประเภทรายจายนี้
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ รวม
รายจายหมวดอื่น ๆ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
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 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

(3) คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความดูแลของกองการศึกษา
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและซอมแซมสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ เปนตน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

50,000 บาท
50,000 บาท

40,000 บาท
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คาวัสดุ

จํานวน

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
ตั้งจายจากเงินรายได (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
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

5,000 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 ถวนชาม ชอนสอม โองน้ํา
กระจกเงา กระโถน เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา เตา
หมอไฟฟารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
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วัสดุกอสราง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
เชน ไมตาง ๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว

20,000 บาท

ทราย อิฐหรือซีเมนตบลอก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน
คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย ขวาน สวาน โถสวม ฯลฯ
รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เปนตน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม ถาน กาส
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

40,000 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
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

5,000 บาท

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

20,000 บาท
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

รวม

700 บาท

รวม

700 บาท

รวม

700 บาท

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)

จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)
จํานวน 1 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 700 บาท

700 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts
และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 215 ลําดับที่ 6
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม
รวม
รวม

เงินเดือนขาราชการครู คศ.1
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเดือนสําหรับขาราชการครู คศ.1 และจายเปนเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
เงินวิทยฐานะ

จํานวน

7,587,700 บาท
1,933,400 บาท
1,933,400 บาท
1,170,000 บาท

193,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาวิทยฐานะของขาราชการครู คศ.2 จํานวน 3 อัตรา
ที่ควรไดรับตามที่ระเบียบกําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
- เพื่อจายเปนคาวิทยฐานะของขาราชการครู คศ.3 จํานวน 1 อัตรา
ที่ควรไดรับตามที่ระเบียบกําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
เงินคาตอบแทนรายเดือน
จํานวน
เพื่อจายปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกครู คศ.3
จํานวน 1 อัตรา (ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

67,200 บาท

502,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) พรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
หรือเงินเพิ่มอื่นที่สามารถเบิกจายไดตามประเภทรายจายนี้
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

1,000 บาท
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวม
รวม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

3,454,300 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาการศึกษาของบุตรสําหรับขาราชการครู คศ.1
โดยตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่นพ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

คาใชสอย

รวม

1,974,300 บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวม

400,000 บาท

คาใชจายสําหรับรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียม
จํานวน
400,000 บาท
คาลงทะเบียน และคาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติ
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 คาธรรมเนียมในการทําสัญญาเชาที่ดินรวมถึง
คาธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาลางอัดรูป คาจางแรงงานบุคคลภายนอก
ใหดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่ง เชน งานดูแลตนไม งานสนามหญา งานธุรการครู
งานพาหนะ รวมถึงการจางเหมางานอื่นที่อยูในภารกิจ และอํานาจหนาที่ของเทศบาล
ที่สามารถดําเนินการได ตั้งจายจากเงินรายไดจํานวน 300,000 บาท
และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน
100,000 บาท
(กองการศึกษา)
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(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

รวม

1,574,300 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
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (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
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

5,000 บาท

(2.3) โครงการเด็กไทยหัวใจสีขาว เด็กไทยโตไปไมโกง
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงเด็กไทยหัวใจสีขาว เด็กไทย
โตไปไมโกง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองหิน โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของตามโครงการ
(ตามหนังสือ ที่ มท 0816.4/ว 702 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560)
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 -2564)
หนาที่ 92 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 158 ลําดับที่ 7
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
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(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 156 ลําดับที่ 3
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
(2.5) โครงการจัดงานปฐมนิเทศนักเรียนและประชุม
จํานวน
ผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองหิน
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานปฐมนิเทศนักเรียนและ
ประชุมผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองหิน เชน คาคูมือเอกสารแผนพับ น้ําดื่ม อาหาร
ในการจัดงานปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมผูปกครอง และคาใชจายอื่น ๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการดําเนินการตามโครงการ (กองการศึกษา)

3,000 บาท

(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 156 ลําดับที่ 4
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
(2.6) โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ อาหาร เครื่องดื่ม
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 125 ลําดับที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

10,000 บาท
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(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
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(2.8) โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองหิน โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ

15,000 บาท

และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการดําเนินการตามโครงการ
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 158 ลําดับที่ 8
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(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
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

5,000 บาท
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(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
ตั้งจายจากเงินรายได (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
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

10,000 บาท

(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
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

50,000 บาท
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(2.13) คาใชจายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
(โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา)
แยกเปน

รวม

725,000 บาท

- คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีหนองหิน
จํานวน
(ถายโอนจากกรมศาสนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการ
ทั้งหมดรูปแบบที่ 1 ) จํานวนเด็ก ประมาณ 50 คน คนละ 20 บาท
จํานวน 245 วัน (จัดสรร 100 %)
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

245,000 บาท

- คาอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองหิน จํานวน
(โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เพื่อจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน จํานวน
ประมาณ 120 คน คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (จัดสรร 100 %)
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 162 ลําดับที่ 15

480,000 บาท

(2.14) คาใชจายในการสนับสนุนในการจัดการศึกษา

รวม

339,600 บาท

ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา) แยกเปน
- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เด็กนักเรียนระดับอนุบาล
จํานวน 120 คน คนละ 850 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

204,000 บาท

- คาหนังสือเรียน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนเด็กนักเรียนระดับอนุบาล จํานวน 120 คน
คนละ 200 บาท /ป
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

24,000 บาท

- คาเครื่องอุปกรณการเรียน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเครื่องอุปกรณการเรียนนักเรียนเด็กนักเรียนระดับนุบาล
จํานวน 120 คน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน
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24,000 บาท

(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
- คาเครื่องแบบนักเรียน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล จํานวน 120 คน
คนละ 300 บาท/ป
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

36,000 บาท

- คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
จํานวน
เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน เด็กนักเรียนระดับอนุบาล
จํานวน 120 คน คนละ 215 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน

51,600 บาท

(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 162 ลําดับที่ 16
(2.15) คาใชจายสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
รวม
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา) แยกเปน

141,500 บาท

- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน
วัดศรีหนองหิน
เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 50 คน
คนละ 1,700 บาท/ตอป
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

85,000 บาท

- คาหนังสือเรียน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 50 คน คนละ 200 บาท /ป
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

10,000 บาท

- คาอุปกรณการเรียน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 50 คน คนละ 200 บาท/ป
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

10,000 บาท
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- คาเครื่องแบบนักเรียน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 50 คน คนละ 300 บาท/ป
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

15,000 บาท

- คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
จํานวน
เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน เด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50 คน คนละ 430 บาท/ป
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 163 ลําดับที่ 17

21,500 บาท

(2.16) เงินสนับสนุนสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
รวม
ของทองถิ่น
(โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา) แยกเปน

195,200 บาท

- คาใชจายในการจัดทําหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดทําหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองหิน (โรงเรียนสังกัดขององครปกครองสวนทองถิ่น)
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

20,000 บาท

- คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาอินเตอรเน็ตแบบ WIFI ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองหิน
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

7,200 บาท

- คาใชจายในการจัดซื้อหนังสือหองสมุดโรงเรียน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาซื้อหนังสือหองสมุดโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองหิน (โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

100,000 บาท

- คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนสําหรับ
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองหิน
(สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

50,000 บาท
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- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครู
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลหนองหิน จํานวน 6 คน คนละ 3,000 บาท
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 163 ลําดับที่ 18

18,000 บาท

คาวัสดุ

รวม

1,390,000 บาท

สนับสนุนคาอาหารเสริม (นม)

รวม

1,380,000 บาท

- คาอาหารเสริม (นม) ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน
วัดศรีหนองหิน
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียน จํานวน 50 คน
คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน(จัดสรร 100%) คิดเปนเงิน 95,810 บาท
จึงขอตั้งจายไว 96,000 บาท
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
- คาอาหารเสริม(นม)ใหกับโรงเรียนอนุบาล

จํานวน

96,000 บาท

230,000 บาท

เทศบาลตําบลหนองหิน

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียน จํานวน 120 คน
คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน (จัดสรร 100%) คิดเปนเงิน
229,944 บาท จึงขอตั้งจายไว 230,000 บาท
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
- คาอาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียนชุมชนหนองหิน
จํานวน
1,054,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียน จํานวน 550 คน
คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน (จัดสรร 100%) คิดเปนเงิน
1,053,910 บาท จึงขอตั้งจายไว 1,054,000 บาท
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
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วัสดุการศึกษา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาหรือสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพ
และวัสดุคงทนถาวรฯ เชน เครื่องเขียน วัสดุ สื่อ อุปกรณ
การเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองหิน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองการศึกษา)

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา

รวม

60,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองหิน สถานที่อยูในความดูแลของเทศบาล
รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

10,000 บาท

รวม

2,200,000 บาท

รวม
รวม

2,200,000 บาท
2,200,000 บาท

- อุดหนุนโรงเรียนชุมชนหนองหิน
จํานวน
2,200,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
ชุมชนหนองหิน จํานวน 550 คน คนละ 20 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
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

4,360,440 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,693,740 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม

1,693,740 บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และจายเปนเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลประเภท
บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ที่ควรไดรับตามที่ระเบียบกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

1,092,840 บาท

จํานวน

42,000 บาท

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

491,200 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

จํานวน

67,700 บาท
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวม
รวม

2,586,000 บาท
136,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง ตามที่ไดรับคําสั่งหรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
นอกเวลา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
คาเชาบาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหกับพนักงานเทศบาล
ซึ่งไดรับสิทธิเบิกคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานได โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

66,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกไดรับตามระเบียบของทางราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

20,000 บาท

คาใชสอย

รวม

1,835,000 บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวม

1,650,000 บาท

คาใชจายสําหรับรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียม
จํานวน
1,650,000 บาท
คาลงทะเบียน และคาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติ
เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คารับวารสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาจางเหมาจัดทําวารสาร คาจางเหมาจัดทําปาย
คาจางเหมาจัดทําสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาติดตั้ง

81
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
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 1,000,000 บาท
และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจํานวน 650,000 บาท
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

รวม

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
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

35,000 บาท
10,000 บาท

82
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
จํานวน
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดซื้อวัคซีนปองกันและควบคุมโรค

10,000 บาท

อุปกรณการเก็บวัคซีน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการ
จัดกิจกรรมตามโครงการ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 119 ลําดับที่ 2
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว
จํานวน
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
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
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

5,000 บาท

83
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
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

10,000 บาท

(3) คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

150,000 บาท

คาวัสดุ

จํานวน

615,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความดูแลของ
กองสาธารณสุข เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งกอสรางคาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน
50,000 บาท
และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจํานวน 100,000 บาท
(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
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

25,000 บาท
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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 ถวนชาม ชอนสอม โองน้ํา
กระจกเงา กระโถน เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา เตา
หมอไฟฟารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุกอสราง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ทั้งที่เปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
เชน ไมตาง ๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต

10,000 บาท

ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนตบลอก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน
คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย ขวาน สวาน โถสวม เปนตน
รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เปนตน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม
ถาน กาส น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน
น้ํามันเตา น้ํามัน จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน
200,000 บาท
และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจํานวน 300,000 บาท
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

500,000 บาท

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

30,000 บาท
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วัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ
เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเทา รองเทา
เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

20,000 บาท

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

20,000 บาท

งบลงทุน

รวม

700 บาท

คาครุภัณฑ

รวม

700 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

รวม

700 บาท

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)
จํานวน
700 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)
จํานวน 1 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts
และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 212 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
- อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมูบาน

รวม

80,000 บาท

รวม
รวม

80,000 บาท
80,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการชุมชน/หมูบาน แหงละ
20,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
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
(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
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 121 ลําดับที่ 6
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

3,836,760 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,858,360 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม

1,858,360 บาท

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

779,160 บาท

จํานวน

42,000 บาท

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

944,600 บาท

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

จํานวน

92,600 บาท
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวม
รวม

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

1,622,200 บาท
107,000 บาท
50,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง ตามที่ไดรับคําสั่งหรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
นอกเวลา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
คาเชาบาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหกับพนักงานเทศบาล
ซึ่งไดรับสิทธิเบิกคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานได โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

42,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกไดรับตามระเบียบของทางราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

5,000 บาท
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คาใชสอย

รวม

750,200 บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวม

670,200 บาท

คาใชจายสําหรับรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียม
จํานวน
คาลงทะเบียน และคาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติ
เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คารับวารสาร
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาจางเหมาจัดทําวารสาร
คาจางเหมาจัดทําปาย คาจางเหมาจัดทําสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาเชาทรัพยสิน
คาโฆษณาและเผยแพร คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ รวมถึงคาจางเหมาอื่นใดที่อยูในภารกิจ
อํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถดําเนินการได

670,200 บาท

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
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน
400,000 บาท
และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจํานวน 270,200 บาท (กองชาง)

(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

รวม

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

50,000 บาท
30,000 บาท
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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
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

20,000 บาท

(3) คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

30,000 บาท

คาวัสดุ

จํานวน

725,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความดูแลของกองชาง
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและซอมแซมสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ เปนตน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

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
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

15,000 บาท
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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
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน
80,000 บาท
และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจํานวน
50,000 บาท (กองชาง)
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ที่เปนทั้งวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น
แปรง ไมกวาด เขง ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หมอ กระทะ กะละมัง
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวนชาม ชอนสอม โองน้ํา
กระจกเงา กระโถน เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา เตา
หมอไฟฟารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เปนตน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
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
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน
200,000 บาท
และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจํานวน 200,000 บาท (กองชาง)

130,000 บาท

5,000 บาท

400,000 บาท
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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 ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

10,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม ถาน กาซ
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน
65,000 บาท
และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจํานวน
65,000 บาท (กองชาง)

130,000 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
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

10,000 บาท

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

5,000 บาท

93
วัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ
เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเทา รองเทา
เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เปนตน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

10,000 บาท

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

10,000 บาท

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

รวม
จํานวน

40,000 บาท
40,000 บาท

งบลงทุน

รวม

256,200 บาท

คาครุภัณฑ

รวม

23,200 บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอร

รวม

700 บาท

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)
จํานวน 1 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 700 บาท

700 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
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- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts
และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 219 ลําดับที่ 3
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

(2) ครุภัณฑการเกษตร

จํานวน

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนตเบนซิน
สูบน้ําได 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 7 แรงมา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง เครื่องยนตเบนซิน
สูบน้ําได 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 7 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 22,500 บาท
คุณลักษณะครุภัณฑ
- สูบน้ําได 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 7 แรงมา
- เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเครื่องยนตเบนซิน ขนาดไมนอยกวา 7 แรงมา
หรือขขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกว่ํา 205 ซีซี
- ขนาดทอสงไมนอยกวา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
- สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณที่กําหนด
- สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
- อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนตตองมีครบชุด พรอมที่จะใชงานได
ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ประจําป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 219 ลําดับที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

22,500 บาท
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คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม

ปายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
จํานวน
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เพื่อจายเปนคาใชจายปายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ขนาดความกวาง 5 เมตร สูง 3.30 เมตร
(เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว3336 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 96 ลําดับที่ 9
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
- อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

233,000 บาท

รวม
รวม

100,000 บาท
100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จํานวน
เพื่ออุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามโครงการกอสรางขยายเขตระบบ
จําหนายแรงต่ําและไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลหนองหิน
- เปนไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 93 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

233,000 บาท

100,000

บาท

96

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวม

480,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

(1) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ รวม
รายจายหมวดอื่น ๆ

30,000 บาท

โครงการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล
สําหรับเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดตั้งธนาคารขยะ
เพื่อรีไซเคิล การคัดแยกขยะในครัวเรือน และกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานตามโครงการ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ
คาสิ่งพิมพ คาวัสดุงานบานงานครัว คาจัดซื้อถังขยะ คาจางเหมาจัดทําปาย
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตามโครงการ

30,000 บาท

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) หนาที่ 188 ลําดับที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งบรายจายอื่น

รวม

450,000 บาท

รายจายอื่น

รวม

450,000 บาท

คาบริการที่ทิ้งขยะ

รวม

450,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการที่ทิ้งขยะใหกับเทศบาลเมืองเลย
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 189 ลําดับที่ 4
200,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน
และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจํานวน 250,000 บาท
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวม
รวม
รวม

802,370 บาท
726,670 บาท
703,600 บาท

รวม

573,600 บาท

คาใชจายสําหรับรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียม
จํานวน
คาลงทะเบียน และคาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติ
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 งานสวัสดิการและสังคม ปฏิบัติงานศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย
เทศบาลตําบลหนองหิน และคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่สามารถเบิกไดจาก
ประเภทรายจายนี้
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน
307,620 บาท
และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจํานวน 265,980 บาท (สํานักปลัด)

573,600 บาท
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(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

รวม

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพสตรี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ คาจางเหมา
จัดทําปาย คาใชจายเกี่ยวกับ สถานที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน และคาใชจายอื่น ๆ

130,000 บาท
2,000 บาท

ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 107 ลําดับที่ 7
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริม สนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน หรือกรณีการทบทวน แกไข เปลี่ยนแปลงแผนชุมชน
กิจกรรมการสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนา
ผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําขอมูลมาจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถิ่น
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาจางเหมาจัดทําปาย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
- เปนไปตาม หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 109 ลําดับที่ 12
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

2,000 บาท

99
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
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

10,000 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
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

5,000 บาท

โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น
ใหแกประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองหิน โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาวัสดุ อุปกรณในการฝกอบรม คาจางเหมาจัดทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตามโครงการ

50,000 บาท

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 17
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

100
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
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

1,000 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 สิงกาคม 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 109 ลําดับที่ 13
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

101
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จํานวน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาจางเหมาบริการ คาเบี้ยเลี้ยง เปนตน และคาใชจายอื่นที่จําเปน
และเกี่ยวของกับการดําเนินการตามโครงการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 193 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

คาวัสดุ

รวม

20,000 บาท

23,070 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 เปนตน
รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

8,070 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
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

15,000 บาท
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งบลงทุน

รวม

700 บาท

คาครุภัณฑ

รวม

700 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

รวม

700 บาท

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)
จํานวน 1 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 700 บาท

700 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts
และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 205 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน

รวม

75,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

75,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

รวม

60,000 บาท

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอหนองหิน (ศป.ปส.อ.หนองหิน)

รวม

40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอหนองหิน (ศป.ปส.อ.หนองหิน) ดังนี้
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(1) โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด
ในสถานศึกษา
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105 ลําดับที่ 3
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)
(2) โครงการอบรมเยาวชนกลุมเสี่ยงนอกสถานศึกษา
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการอบรมเยาวชนกลุมเสี่ยงนอกสถานศึกษา
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 106 ลําดับที่ 6
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองหิน

รวม

20,000 บาท

โครงการรณรงคใหความรูแกองคกรประชาชน ชุมชน
จํานวน
20,000 บาท
การพัฒนาประชาธิปไตยโดยการปกปองสถาบัน
เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการรณรงคใหความรูแกองคกรประชาชน
ชุมชน การพัฒนาประชาธิปไตยโดยการปกปองสถาบัน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 115 ลําดับที่ 26
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนเอกชน

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
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

รวม

225,000 บาท

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวม
รวม

145,000 บาท
145,000 บาท

(1) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รวม

5,000 บาท

(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ รวม
รายจายหมวดอื่น ๆ

140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เชน คาพวงมาลา คาจัดงานพิธีการ คาจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

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
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
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โครงการประเพณีวันขึ้นปใหม
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการประเพณีวันขึ้นปใหม โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาวัสดุ อุปกรณ คาเครื่อง จตุปจจัยไทยธรรม คาอาหารและคาเครื่องดื่ม
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามโครงการ
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 170 ลําดับที่ 9
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
โครงการประเพณีวันสงกรานต
จํานวน
30,000 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
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
โครงการงานประเพณีบุญซําฮะ
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการงานประเพณีบุญซําฮะ
โดยมีคาใชจายประกอบดวย วัสดุ อุปกรณ คาเบี้ยเลี้ยง และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 177 ลําดับที่ 22
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
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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
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองหิน

รวม

80,000 บาท

รวม
รวม
รวม

80,000 บาท
80,000 บาท
80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอ
หนองหิน ตามโครงการดังนี้
1. โครงการวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
จํานวน
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 174 ลําดับที่ 16

10,000 บาท

จํานวน
2. โครงการวันปยมหาราช
- 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. วันสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก
จํานวน
มหาจักรีบรมราชวงศ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 173 ลําดับที่ 15

10,000 บาท
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5. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ พระบรมราชินี จํานวน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 175 ลําดับที่ 18

10,000 บาท

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

20,000 บาท

7. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
จํานวน
10,000 บาท
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 175 ลําดับที่ 19
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวม
รวม
รวม

40,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท

(1) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ รวม
รายจายหมวดอื่น ๆ

40,000 บาท

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
โดยจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาตอบแทน กรรมการตัดสิน, คาถวยรางวัล, คาเงินรางวัล, คาใบประกาศ
คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาอาหาร คาน้ําดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 171 ลําดับที่ 12
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
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โครงการแขงขันกีฬาเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ

จํานวน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองหิน
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองหิน โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย
คาวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการจัดกิจกรรมและกิจกรรมการแขงขัน คาเครื่องดื่ม
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการดําเนินงานตามโครงการ
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 172 ลําดับที่ 13
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

30,000 บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑกอสราง
1) เครื่องสกัดคอนกรีต
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
26,000 บาท เปนเงิน 26,000 บาท

รวม
รวม

1,841,000 บาท
1,841,000 บาท

รวม

44,000 บาท

รวม

44,000 บาท

จํานวน

26,000 บาท

คุณลักษณะครุภัณฑ
- กําลังไฟฟาที่ใช 1,500 w
- อัตราการกระแทกตอนาที (ipm) 1,450
- ขนาด 652x121x230 ซม.
โดยครุภัณฑที่จัดซื้อราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหาตามราคาทองตลาด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 218 ลําดับที่ 7
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
2) เครื่องสั่นคอนกรีต ขนาด 25 มิลลิเมตร
เพื่อจายเปนคาเครื่องสั่นคอนกรีต ขนาด 25 มิลลิเมตร จํานวน
1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท เปนเงิน 18,000 บาท

จํานวน

คุณลักษณะครุภัณฑ
- ใชเครื่องยนตเบนซิน
- ขนาดเครื่องยนตไมนยกวา 4.5 แรงมา
- สายจี้มีความยาวไมนอยกวา 4 เมตร
- ขนาดที่กําหนดเปนขนาดต่ําสุดของเสนผาศูนยกลางของหัวเขยา
ราคาและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ตามเกณฑบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 218 ลําดับที่ 8
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

18,000 บาท
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คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม

1) คาออกแบบ เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
จํานวน
เพื่อจายใหแกเปนคาออกแบบ ใหแกเอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 92 ลําดับที่ 37
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

2) คาสิ่งกอสรางสาธารณูปโภค

รวม

(1) โครงการซอมสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา
จํานวน
คสล. มาตรฐานชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร
ซอยเทศบาล 10 หมูที่ 4
รายละเอียด
เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 10
หมูที่ 4 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 372 ตร.ม.
ไหลทางหินคลุกเกลี่ยบดอัดแนนขางละ 0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพ พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. มาตรฐานชั้น 3
ขนาด ∅ 0.40 เมตร ฝงซายทาง) รวม 190 ทอน
บอพัก คสล. ขนาด 0.40 x 0.80 เมตร ความลึกตามสภาพ
รวม 17 บอ พรอมปายโครงการกอสรางโครงสรางเหล็ก
ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จํานวน 1 ปาย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 91 ลําดับที่ 35
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

1,797,000 บาท
30,000 บาท

1,767,000 บาท
534,000 บาท
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(2) โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 22/1 หมูที่ 4 จํานวน
รายละเอียด
เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 22/1
หมูที่ 4 ขนาดผิวจราจร หนา 0.125 เมตร พื้นที่ผิวจราจรโดยรวม
ไมนอยกวา 1,276.00 ตร.ม. พรอมปายโครงการโครงสรางเหล็ก
ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จํานวน 1 ปาย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหนองหินกําหนด)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 90 ลําดับที่ 33
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

735,000 บาท

(3) โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 22 หมูที่ 4
จํานวน
รายละเอียด
เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 22
หมูที่ 4 ขนาดผิวจราจร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรโดยรวม
ไมนอยกวา 748.00 ตร.ม. พรอมปายโครงการ โครงสรางเหล็ก
ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จํานวน 1 ปาย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหนองหินกําหนด)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 88 ลําดับที่ 28
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

498,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง

รวม

14,508,520 บาท

งบกลาง

รวม

14,508,520 บาท

(1) คาชําระหนี้เงินตน

รวม

537,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตนใหแกสํานักงานเงินทุนสงเสริม
จํานวน
กิจการเทศบาล เปนคาจัดซื้อรถยนตโดยสาร(ตู) ตามสัญญาเลขที่
1323/12/2557 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 จํานวนเงินกูทั้งสิ้น
1,210,000 บาท มีกําหนดสงใชคืนภายใน 10 ป ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เปนการสงชําระเปนปที่ 6 จํานวน 122,360.13 บาท
จึงตั้งจายเปนจํานวนเงิน 122,400 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

122,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตนใหแกสํานักงานเงินทุนสงเสริม
จํานวน
กิจการเทศบาล เปนคาจัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทายและ
รถตักหนา - ขุดหลัง ตามสัญญาเลขที่ 1423/112/2557 ลงวันที่
14 สิงหาคม 2557 จํานวนเงินกูทั้งสิ้น 4,225,678 บาท
มีกําหนดสงใชคืนภายใน 10 ป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เปนการสงชําระเปนปที่ 5 (งวดที่ 5) จํานวน 414,871.61 บาท
จึงตั้งจายเปนจํานวนเงิน 415,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

415,000 บาท

(2) คาชําระดอกเบี้ย

รวม

- เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยใหแกสํานักงานเงินทุนสงเสริม
จํานวน
กิจการเทศบาล เปนคาจัดซื้อรถยนตโดยสาร(ตู) ตามสัญญาเลขที่
1323/12/2557 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 จํานวนเงินกูทั้งสิ้น
1,210,000 บาท คํานวณอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป ในป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนการสงชําระดอกเบี้ย ปที่ 6
จํานวน 19,488.79 บาท จึงตั้งจายไวเปนจํานวนเงิน 19,500 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

100,100 บาท
19,500 บาท
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- เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยใหแกสํานักงานเงินทุนสงเสริม
จํานวน
กิจการเทศบาล เปนคาจัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทายและ
รถตักหนา - ขุดหลัง ตามสัญญาเลขที่ 1423/112/2557 ลงวันที่
14 สิงหาคม 2557 คํานวณอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป คิดเปน
ดอกเบี้ยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนปที่ 5 จํานวน 80,506.78 บาท
จึงตั้งจายไวเปนจํานวนเงิน 80,600 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม

80,600 บาท

233,100 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 ตั้งจายจากเงินรายได

159,000 บาท

จํานวน

74,100 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของ
พนักงานจาง ตําแหนง ผูดูแลเด็ก ตามอัตราจํานวนที่สวนกลาง
จัดสรรใหและผูประกันตนในอัตราฝายละ รอยละ 5
ตั้งจายจากเงินรายได

(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จํานวน
12,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตรารอยละ 0.2
ของคาจางโดยประมาณทั้งป โดยคํานวณจาก
ผลรวมของคาจางที่นายจางจายใหลูกจางตอเดือน x จํานวนเดือน x อัตราเงินสมทบ
= 383,794 x 12 x 0.2% เทากับ 9,211.05 บาท
ดังนั้น เงินสมทบประจําป 2563 (วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) รวม 12 เดือน
คิดเปนเงิน 9,211.05 บาท แตขอตั้งจายไวเปนเงิน 12,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
(5) เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการในกรณีที่มีรายได
ไมเพียงพอในการบริหารงานในการดําเนินงานกิจการประปาของเทศบาล
ตําบลหนองหิน ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 1,500,000 บาท
และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน
3,788,920 บาท

5,288,920 บาท
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(6) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จํานวน
5,384,400 บาท
เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาลโดยดําเนินการเพื่อ
รองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไปที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลวโดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(7) เบี้ยยังชีพคนพิการ

จํานวน

1,920,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ ที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความ
จํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแลว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการในเขตเทศบาล
ตําบลหนองหิน โดยเทศบาลตั้งงบประมาณสมทบเพิ่มเติม จํานวน 28 คน ๆ ละ
200 บาท /คน /เดือน รวม 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ที่ไดดําเนินการใหกับรายเดิมมากอน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(8) เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ใหแกผูปวยเอดสที่แพทย
ไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลวและมีความเปนอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้ง
ขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได จํานวน
5 คน ๆ ละ 1,000 บาท รวม 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

60,000 บาท
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(9) เงินสํารองจาย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉิน จําเปนเรงดวน ซึ่งไมสามารถคาดการณ
ไดลวงหนา เพื่อปองกันและบรรเทาความดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม
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 วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0406.3/34678 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558)
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน
200,000 บาท

(10) รายจายตามขอผูกพัน

รวม

- คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยตามขอบังคับสมาคม
สันนิบาตเทศบาล โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละเศษหนึ่งสวนหก หรือ
(0.00167) ของรายรับจริงในปที่ลวงมาแลว (ไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม
และเงินอุดหนุนทุกประเภท)
เปนไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจาย ขององคกรปกครอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที่
3 กรกฎาคม 2555) แสดงผลการคํานวณไดดังนี้
รับจริงป 2561
27,643,951.27 บาท
ตั้งจายอัตรารอยละ ⅙
0.00167
46,165.40 บาท
คิดเปน
จึงขอตั้งจายไวจํานวน

46,200 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

200,000 บาท

772,600 บาท
46,200 บาท

- คาใชจายในการจัดการจราจร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ปายจราจร กระจกโคงจราจร
กระบองไฟจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุก
จราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เปนตน
โดยพิจารณาจากเงินคาปรับผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบก
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 187 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินรายได
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน
เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ
เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ประกอบ
หนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่ สปสช. 5.38/ว.130
ลงวันที่ 17 พฤษถาคม 2562 เรื่อง แจงการดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ โดยที่กองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหนองหิน ปจจุบันที่เงินคงเหลือ
จํานวน 653,941 บาท คิดเปน 2.95 เทา ของเงินที่ไดรับจากสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติในปงบประมาณ 2562 และตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติฯ ขอ 23 กองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ มียอดเงินคงเหลือมากกวา 2 เทา สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ อาจงดการสนับสนุนเงินในปงบประมาณ 2563 ดังนั้น เทศบาล
ตําบลหนองหิน จึงนําจํานวนเงินที่ไดรับสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตั้งจายเพื่อสบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ โดยตั้งคํานวณเงินสมทบไวดังนี้
จํานวนเงินที่ไดรับจาก สปสช. ปงบประมาณ 2561 = 213,750 บาท
เทศบาลตําบลสมทบเงินไมนอยกวารอยละ 50
213,750 x 50 % = 106,875 บาท
จึงขอตั้งจายไว 107,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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20,000 บาท

107,000 บาท
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- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
จํานวน
599,400 บาท
(กบท.)
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น
ในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับในปที่จัดทํางบประมาณ โดยให
คํานวณจากประมาณการรายรับ หมวดภาษีอากร หมวดคธรรมเนียม
คาปรับและใบอนุญาต หมวดรายไดจากทรัพยสิน หมวดรายไดจาก
สาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย หมวดรายไดเบ็ตเตล็ด โดยมิตอง
นํารายรับจากหมวดเงินอุดหนุน พันธบัตร เงินกู และเงินที่มีผูอุทิศให
มารวมคํานวณดวย ซึ่งสามารถคํานวณตั้งจายได ดังนี้
ประมาณการรายรับ ป 2563
29,970,000.00 บาท
ตั้งจายในอัตรารอยละ 2 เทากับ
0.02
คิดเปน
599,400.00 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
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สวนที่ 4
งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจาย

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รับจริง
รายรับ
ป 2559
ป 2560
เงินชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา 4,093,200.00 2,724,340.00
คาจําหนายน้ําประปา
906,546.00
863,070.00
คาธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร
11,800.00
9,200.00
ดอกเบี้ย
16,343.85
16,924.96
คาขายแบบแปลน
รวมรายรับ
5,027,889.85 3,613,534.96
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ป 2561
2,871,800.00
750,000.00
3,621,800.00

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จายจริง
รายจาย
ป 2559
ป 2560
งบกลาง
15,200.00
15,840.00
งบบุคลากร
443,030.00
539,940.00
งบดําเนินงาน
2,460,063.24 1,851,558.03
งบลงทุน
561,560.00
472,282.00
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
-

ป 2561
15,000.00
1,024,800.00
2,253,000.00
329,000.00
-

รวมรายจาย 3,479,853.24 2,879,620.03

3,621,800.00

197,531.63
373,677.83
571,209.46

750,000.00
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
กิจการประปา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

6,068,920 บาท แยกเปน

1.1 ประเภท เงินคาจําหนายน้ําประปา
ประมาณการไวตามที่รายรับจริงที่เก็บได
ในปที่ลวงมาแลว

เปนเงิน

780,000 บาท

1.2 ประเภท เงินชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
ตั้งรับไวตามงบประมาณรายจายทั่วไป

เปนเงิน 5,288,920 บาท
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการประปา
ประจําปงบประมาณ 2563
เทศบาลตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 6,068,920 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง
และเงินชวยเหลือจากงบทั่วไป แยกเปน

แผนงานการพาณิชย
งานงบกลาง
งบกลาง

รวม
รวม

21,600 บาท
21,600 บาท

1) รายจายตามขอผูกพัน

จํานวน

15,600 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2556 โดยคํานวณตั้งจายไว ในอัตรารอยละ 2
ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2562 และมิใหนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู
เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ ดังนี้
ประมาณการรายรับ ป 2563
780,000 บาท
ตั้งจายในอัตรารอยละ 2 เทากับ
0.02
15,600 บาท
คิดเปน

จํานวน

15,600 บาท

ตั้งจายจากเงินงบประมาณเฉพาะกิจการประปา
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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

ตั้งจายจากเงินงบประมาณเฉพาะกิจการประปา

งานกิจการประปา
งบบุคลากร

รวม
รวม

6,047,320 บาท
1,216,320 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม

1,216,320 บาท

(1) เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และจาย
เปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน

จํานวน

1,054,320 บาท

จํานวน

758,400 บาท

- เงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา จํานวน

295,920 บาท

(2) เงินประจําตําแหนง
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ประเภท
บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ที่ควรไดรับตามที่ระเบียบกําหนด
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

42,000 บาท

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

108,000 บาท

- เงินงบประมาณเฉพาะกิจการประปา
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(4) เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

12,000 บาท

รวม

2,091,800 บาท

รวม

74,000 บาท

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

20,000 บาท

(2) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

30,000 บาท

(3) คาเชาบาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิ
ไดรับตามระเบียบของทางราชการ
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

24,000 บาท

คาใชสอย

รวม

796,800 บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวม

766,800 บาท

คาใชจายสําหรับรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียม
คาลงทะเบียน และคาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติ

จํานวน

766,800 บาท
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- คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจางแรงงานบุคคลภายนอกใหดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่ง เชน จางเหมาบริการงานผลิตและงานบริการ งานซอมบํารุง
งานจัดเก็บ งานธุรการ และคาจางเหมาอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายไดตามประเภท
รายจายนี้
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนการฝกอบรมสัมมนารวมถึงคาธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจาย
ไดในประเภทรายจายนี้
- เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเขาเลม
หนังสือ คาจางเหมาจัดทําปายหรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา
และถึงคาจางเหมาอื่นๆ ที่เบิกจายไดจากประเภทรายจายนี้
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

(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
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

(3) คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความดูแลของกองประปา
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและซอมแซมสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ เปนตน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

10,000 บาท
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คาวัสดุ

รวม

320,000 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
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

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
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

20,000 บาท

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

230,000 บาท
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(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
รวม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม ถาน กาซ
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน เปนตน
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
(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
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
(6) วัสดุคอมพิวเตอร
รวม
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ที่เปนทั้งวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
หรือสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เชน อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หมึกชนิดเติม
หรือตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบอิงคเจ็ท รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล เปนตน

20,000 บาท

5,000 บาท

20,000 บาท

ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

คาสาธารณูปโภค

รวม

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

901,000 บาท
900,000 บาท
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(2) คาบริการไปรษณีย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย เชน คาฝากสงไปรษณีย
โทรเลข คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียอากร
คาเชาตูไปรษณีย เปนตน
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
(1) ครุภัณฑสํานักงาน

รวม
รวม
รวม

1,000 บาท

2,739,200 บาท
280,700 บาท
11,000 บาท

- ตูเหล็ก แบบ 2 บาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู
จํานวนตูละ 5,500 บาท เปนเงิน 11,000 บาท
คุณลักษณะครุภัณฑ
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
- คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ราคาและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ตามเกณฑบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

(2) ครุภัณฑการเกษตร

รวม

- เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ชนิด
มอเตอรไฟฟา สูบน้ําได 1,500 ลิตรตอนาที จํานวน 1 เครื่อง
20,000 บาท
เครื่องละ 20,000 บาท เปนเงิน

จํานวน

ราคาและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ตามเกณฑบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 220 ลําดับที่ 2

206,000 บาท
20,000 บาท
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- เครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 5 แรงมา
380 โวลล

จํานวน

48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 5 แรงมา
380 โวลลจํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 48,000 บาท
ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดหาไดตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงจัดหาตามราคาทองตลาด
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณแตมีความจําเปนตองจัดซื้อ
สําหรับใชงานกิจการประปา จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น หรือราคาที่หนวยราชการอื่นเคย
จัดซื้อตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 220 ลําดับที่ 2

- เครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 3 แรงมา
380 โวลล

จํานวน

38,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 3 แรงมา
380 โวลล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 38,000 บาท
ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดหาไดตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงจัดหาตามราคาทองตลาด
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณแตมีความจําเปนตองจัดซื้อ
สําหรับใชงานกิจการประปา จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น หรือราคาที่หนวยราชการอื่นเคย
จัดซื้อตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 220 ลําดับที่ 2
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- เครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 2 แรงมา
380 โวลล

จํานวน

24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 2 แรงมา
380 โวลล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท
ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดหาไดตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงจัดหาตามราคาทองตลาด
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณแตมีความจําเปนตองจัดซื้อ
สําหรับใชงานกิจการประปา จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น หรือราคาที่หนวยราชการอื่นเคย
จัดซื้อตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 220 ลําดับที่ 2

- เครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 2 แรงมา
220 โวลล

จํานวน

21,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 2 แรงมา
220 โวลล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท
ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดหาไดตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงจัดหาตามราคาทองตลาด
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 221 ลําดับที่ 2

- เครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 7.5 แรงมา
380 โวลล
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 7.5 แรงมา
380 โวลล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 55,000 บาท

จํานวน

55,000 บาท
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ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดหาไดตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงจัดหาตามราคาทองตลาด
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณแตมีความจําเปนตองจัดซื้อ
สําหรับใชงานกิจการประปา จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น หรือราคาที่หนวยราชการอื่นเคย
จัดซื้อตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 220 ลําดับที่ 2

(2) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
- ตูคอนโทรล ขนาด 3 แรงมา 380 โวลล

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูคอนโทรล ขนาด 3 แรงมา 380 โวลล
จํานวน 1 ตู ๆ ละ 9,500 บาท

รวม
จํานวน

41,000 บาท
9,500 บาท

ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดหาไดตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงจัดหาตามราคาทองตลาด
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณแตมีความจําเปนตองจัดซื้อ
สําหรับใชงานกิจการประปา จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น หรือราคาที่หนวยราชการอื่นเคย
จัดซื้อตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 222 ลําดับที่ 4

- ตูคอนโทรล ขนาด 7 แรงมา 380 โวลล

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูคอนโทรล ขนาด 7 แรงมา 380 โวลล
จํานวน 2 ตู ๆ ละ 12,000 บาท

จํานวน

ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดหาไดตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงจัดหาตามราคาทองตลาด
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

24,000 บาท
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(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณแตมีความจําเปนตองจัดซื้อ
สําหรับใชงานกิจการประปา จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น หรือราคาที่หนวยราชการอื่นเคย
จัดซื้อตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 222 ลําดับที่ 4

- ตูคอนโทรล ขนาด 2 แรงมา 380 โวลล

จํานวน

7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูคอนโทรล ขนาด 2 แรงมา 380 โวลล
จํานวน 1 ตู ๆ ละ 7,500 บาท
ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดหาไดตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงจัดหาตามราคาทองตลาด
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
(เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณแตมีความจําเปนตองจัดซื้อ
สําหรับใชงานกิจการประปา จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น หรือราคาที่หนวยราชการอื่นเคย
จัดซื้อตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 222 ลําดับที่ 4

(3) ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

รวม

22,700 บาท

จํานวน

22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
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2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา
2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน

700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)
จํานวน 1 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts
และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 220 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
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คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม

1) คาออกแบบ เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน

2,458,500 บาท
10,000 บาท

เพื่อจายใหแกเปนคาออกแบบ ใหแกเอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 98 ลําดับที่ 3
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
2)

โครงการกอสรางบอประปาบาดาล ขนาด ∅ 6 นิ้ว
จํานวน
ลึกไมนอยกวา 100 เมตร
เพื่อจายเปนคากอสรางบอประปาบาดาล ขนาด ∅ 6 นิ้ว
ลึกไมนอยกวา 100 เมตร พรอมทอกันทรุด 4 ทอน
จํานวน 2 บอ บอละ 100,000 บาท รวมเปนเงิน
200,000 บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
สถานที่กอสราง
โฉนดที่ดิน เลขที่ 6910 บานรองปาไผ หมูที่ 7 ตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 101 ลําดับที่ 8
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

200,000 บาท

3)

โครงการสูบน้ําพลังานแสงอาทิตย ขนาด 5,000 วัตต
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสูบน้ําพลังานแสงอาทิตย
ขนาด 5,000 วัตต มอเตอรไฟฟาสูบน้ําพรอมอุปกรณควบคุม
ขนาด 3 แรง จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 242,500 บาท รวมเปนเงิน
485,000 บาท
สถานที่กอสราง
โฉนดที่ดิน เลขที่ 6910 บานรองปาไผ หมูที่ 7 ตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 9
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

485,000 บาท
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4)

โครงการกอสรางสระเก็บน้ําขนาดกวาง 40 เมตร
ยาว 40 เมตร ลึก 3 เมตร
เพื่อจายเปนคากอสรางสระเก็บน้ําขนาดกวาง 40 เมตร
ยาว 40 เมตร ลึก 3 เมตร ลึก 3 เมตร โดยเฉลี่ยหรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 1,600 ตารางเมตร พรอมกอสราง
รั้ว คสล. สูง 1.60 เมตร ยาว 240 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

จํานวน

765,000 บาท

สถานที่กอสราง
โฉนดที่ดิน เลขที่ 6910 บานรองปาไผ หมูที่ 7 ตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 10
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
5)

โครงการกอสรางถังเหล็กแชมเปญ ขนาดความจุ
จํานวน
30 ลูกบาศกเมตร ความสูงรวม 30 เมตร พรอมวางทอ
PE ∅ 110 มิลลิเมตร ความยาวรวม 1,100 เมตร
เพื่อจายเปนคากอสรางถังเหล็กแชมเปญ ขนาดความจุ
30 ลูกบาศกเมตร ความสูงรวม 30 เมตร พรอมวางทอ
PE ∅ 110 มิลลิเมตร ความยาวรวม 1,100 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
สถานที่กอสราง
โฉนดที่ดิน เลขที่ 6910 บานรองปาไผ หมูที่ 7 ตําบลหนองหิน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 103 ลําดับที่ 11
ตั้งจายจากเงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

998,500 บาท

