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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหิน
บัดนี้ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรเทศบำล จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2561
ต่อสภำเทศบำลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้คณะผู้บริหำรเทศบำลตำบลหนองหิน จึงขอแถลงให้ท่ำน
ประธำนและสมำชิกสภำเทศบำลตำบลหนองหินทุกท่ำนได้รับทรำบถึงสถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและ
แนวนโยบำยในกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2560
มีสถำนะกำรดำเนินกำรดังนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2560
1.1.1 เงินฝำกธนำคำรทั้งสิ้น
จำนวน 24,552,916.55
1.1.2 เงินสะสม
จำนวน 13,167,837.82
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 8,538,018.17
1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จำนวน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
105,200.00 บำท
1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
จำนวน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
- บำท
1.2 เงินกู้คงค้ำง
จำนวน 4,852,805.64

เทศบำลตำบลหนองหิน
บำท
บำท
บำท
1 โครงกำร
-

โครงกำร

บำท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น
37,508,892.65 บาท ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร
1,091,007.42
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
243,364.14
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
1,974,701.05
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
11,942.00
หมวดรำยได้จำกทุน
หมวดภำษีจัดสรร
17,138,829.04
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
17,049,049.00

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

-3(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
2,249,506.73 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน
31,078,075.39 บาท ประกอบด้วย
งบกลำง
8,218,573.00 บำท
งบบุคลำกร
12,873,590.00 บำท
งบดำเนินงำน
7,926,432.39 บำท
งบลงทุน
34,690.00 บำท
งบรำยจ่ำยอื่น
306,790.00 บำท
งบเงินอุดหนุน
1,718,000.00 บำท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 2,249,506.73 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน
บาท

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการประปาเทศบาลตาบลหนองหิน ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีรำยรับจริง
จำนวน
3,395,570.03 บำท
มีรำยจ่ำยจริง
จำนวน
2,298,757.74 บำท
กู้ยืมเงินจำกธนำคำร / กสท. /อื่นๆ
จำนวน
- บำท
ยืมเงินสะสมจำกเทศบำล
จำนวน
- บำท
เงินฝำกธนำคำรทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2560
จำนวน
4,239,042.22 บำท
ทรัพย์จำนำ
จำนวน
- บำท
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คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
2.1 รายรับ
รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
ภำษีโรงเรือนและที่ดิน
ภำษีบำรุงท้องที่
ภำษีป้ำย
อำกรกำรฆ่ำสัตว์
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ำย
เนื้อสัตว์
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตขำยสุรำ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรพนัน
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
ค่ำธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย
ค่ำธรรมเนียมกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งจัดตั้ง
สถำนที่จำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรใน
อำคำรหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตำรำงเมตร
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรทะเบียนรำษฎร
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนพำณิชย์
ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฏหมำยจรำจรทำงบก
ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฏหมำยกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย

รายรับจริง
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

1,183,602.70
922,888.00
11,671.70
249,043.00
-

1,035,000.00
820,000.00
15,000.00
200,000.00
-

1,035,000.00
820,000.00
15,000.00
200,000.00

288,625.50

384,000.00
-

329,000.00
-

6,159.50
1,080.00
3,744.00
128,590.00
3,500.00

8,000.00
3,000.00
5,000.00
130,000.00
6,000.00

8,000.00
3,000.00
5,000.00
130,000.00
6,000.00

2,290.00
2,830.00
47,920.00
-

6,000.00
4,000.00
60,000.00
-

4,000.00
3,000.00
50,000.00
-

-5รายรับจริง
รายรับ
ปี 2559
ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฏหมำยและข้อบังคับท้องถิ่น
ค่ำปรับผู้กระทำผิดสัญญำ
48,347.00
ค่ำปรับอื่น ๆ
ค่ำใบอนุญำตรับทำกำรเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
5,000.00
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำสำหรับกิจกำรที่เป็น
25,950.00
อันตรำยต่อสุขภำพ
ค่ำใบอนุญำตจัดตัง้ สถำนที่จำหน่ำยอำหำร หรือสถำนที่
1,900.00

ประมาณการ
ปี 2560
100,000.00
5,000.00
40,000.00

ประมาณการ
ปี 2561
50,000.00
5,000.00
40,000.00

4,000.00

4,000.00

100.00
965.00
8,850.00
1,400.00

4,000.00
1,000.00
5,000.00
3,000.00

4,000.00
5,000.00
10,000.00
2,000.00

2,704,031.28
2,360,213.00
249,518.28
88,000.00
6,300.00

2,074,900.00
1,744,900.00
300,000.00
20,000.00
10,000.00

2,175,000.00
1,900,000.00
250,000.00
20,000.00
5,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้อุทิศให้

176,235.00
566.00

95,000.00
5,000.00

85,000.00
5,000.00

ค่ำขำยแบบแปลน

137,000.00

60,000.00

60,000.00

38,669.00

30,000.00

20,000.00

สะสมอำหำรในอำคำรหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200
ตำรำงเมตร

ค่ำใบอนุญำตจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ
ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งตลำด
ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง

ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรสถำนที่
ดอกเบี้ย
ค่ำตอบแทนตำมที่กฏหมำยกำหนด
รำยได้จำกทรัพย์สินอื่น ๆ

รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
หมวดรายได้จากทุน
ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน
รำยได้จำกทุนอื่น ๆ
รวมรายได้จัดเก็บเอง

4,352,494.48

-

-

-

-

3,588,900.00

3,624,000.00

-6รายรับจริง
ปี 2559

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 1 ใน 9
ภำษีธุรกิจเฉพำะ
ภำษีสุรำ
ภำษีสรรพสำมิต
ค่ำภำคหลวงแร่
ค่ำภำคหลวงปิโตเลียม
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

231,815.88
500,000.00
400,000.00
15,117,448.63 15,000,000.00 15,000,000.00
1,836,017.99 1,800,000.00 1,800,000.00
21,942.03
20,000.00
980,325.85
950,000.00
950,000.00
2,108,688.99 1,700,000.00 1,800,000.00
62,273.45
100,000.00
100,000.00
33,396.45
50,000.00
50,000.00
1,356,021.00 1,300,000.00 1,350,000.00
21,747,930.27 21,400,000.00 21,470,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินกำรตำม
อำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกทำ

10,045,339.00

21,486,100.00

24,886,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 10,045,339.00 21,486,100.00 24,886,000.00

รวม 36,145,763.75 46,475,000.00 49,980,000.00
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
2.2 รายจ่าย
รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

5,998,317.02

10,273,290.00

11,059,750.00

งบบุคลำกร

11,198,340.00

16,648,080.00

17,879,340.00

งบดำเนินงำน

10,781,747.98

14,064,430.00

14,789,110.00

2,304,390.00

3,266,200.00

3,718,800.00

งบรำยจ่ำยอื่น

388,650.00

350,000.00

370,000.00

งบเงินอุดหนุน

1,835,603.93

1,873,000.00

2,163,000.00

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลำง

งบลงทุน

รวมจ่ายจากงบประมาณ 32,507,048.93 46,475,000.00 49,980,000.00

-8-

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร
1. เงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2561
2. งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ
เท่ากับ

49,980,000 บาท
3,621,800 บาท
53,601,800 บาท (1)

3. งบประมำณรำยจ่ำยเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่ำจ้ำง ตำมรำยกำรดังนี้
รายการ
2.1 เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ
2.2 เงินเพิ่ม อื่น ๆ

จานวนเงิน (บาท )
8,959,020
576,000

(1) เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน

138,000

(2) เงินประจำตำแหน่ง

438,000

2.3 ค่าจ้าง
(1) ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
(2) เงินเพิ่มต่ำงๆ ของลูกจ้ำงประจำ
(3) เงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
(4) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
2.4 ค่าตอบแทนที่เป็นสวัสดิการ

4,847,800
947,500
3,572,500
327,800
1,123,000

(1) เงินค่ำเช่ำบ้ำน

228,000

(2) เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือบุตร/กำรศึกษำบุตร

193,000

(3) เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล

-

(4) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

10,000

(5) เงินสมทบกองทุนบำเน็จบำนำญพนักงำนเทศบำลสำมัญ
(6) เงินบำเหน็จลูกจ้ำงประจำ
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
รวมค่าใช้จ่ายเงินเดือน เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้าง

หมายเหตุ

502,000
190,000
15,505,820

(2)

คิดเป็นร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 {(2)/(1) * 100} =
ของรำยจ่ำยที่ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท

28.93

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ
เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย

- 10 บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
ด้าน
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ยอดรวม
16,795,630
14,548,230
2,247,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม

22,124,620

แผนงำนกำรศึกษำ

8,712,560

แผนงำนสำธำรณสุข

4,634,720

แผนงำนสังคมสงเครำะห์
แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

7,274,140
448,200
1,055,000

ด้านการดาเนินงานอื่น

11,059,750

แผนงำนงบกลำง

11,059,750

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
แผนงำนกำรพำณิชย์

3,621,800
3,621,800

- 11 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งานบริหารทั่วไป

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
งบดาเนินงาน
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
งบรายจ่ายอื่น
รำยจ่ำยอื่น

รวม

2,848,320.00
5,461,520.00

1,603,560.00

2,848,320.00
7,065,080.00

215,000.00
1,525,530.00
320,600.00
1,622,000.00

75,000.00
570,000.00
121,000.00
-

290,000.00
2,095,530.00
441,600.00
1,622,000.00

149,700.00
-

16,000.00
-

165,700.00
-

20,000.00
รวม

งานบริหารงานคลัง

12,162,670.00

2,385,560.00

20,000.00
14,548,230.00

-

49,980,000.00

2,232,480.00
153,080.00 -

1,526,480.00
77,080.00

- 12 -

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานการรักษาควมสงบภายใน
งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
รักษาความสงบภายใน
และระงับอัคคีภัย

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
งบดาเนินงาน
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

1,080,500.00

1,080,500.00

111,000.00
350,000.00
175,000.00

230,000.00
-

111,000.00
580,000.00
175,000.00

150,900.00

150,000.00

300,900.00

รวม

-

รวม

1,867,400.00

380,000.00

2,247,400.00

- 13 -

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานการศึกษา
งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
งบดาเนินงาน
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

1,559,580.00

1,673,000.00

3,232,580.00

72,000.00
100,000.00
300,000.00
-

60,000.00
1,807,100.00
1,276,380.00
104,500.00

132,000.00
1,907,100.00
1,576,380.00
104,500.00

รวม

รวม

2,031,580.00

-

-

1,760,000.00

1,760,000.00

6,680,980.00

8,712,560.00
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานสาธารณสุข
งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
งบดาเนินงาน
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รำยจ่ำยอื่น
รวม

รวม

1,672,720.00

1,672,720.00

100,000.00
1,578,000.00
700,000.00
7,000.00

100,000.00
1,578,000.00
700,000.00
7,000.00

59,000.00

59,000.00

168,000.00

168,000.00

350,000.00

350,000.00

4,634,720.00

4,634,720.00
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบ

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)

1,980,140.00

1,980,140.00

97,000.00

97,000.00

ค่ำใช้สอย

850,000.00

850,000.00

ค่ำวัสดุ

925,000.00

925,000.00

52,000.00

52,000.00

งบดาเนินงาน
ค่ำตอบแทน

ค่ำสำธำรณูปโภค
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์

-

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

-

3,170,000.00

3,170,000.00

200,000.00

200,000.00

7,274,140.00

7,274,140.00
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบ

รวม

งบดาเนินงาน
ค่ำใช้สอย

410,000.00

410,000.00

ค่ำครุภัณฑ์

23,200.00

23,200.00

15,000.00

15,000.00

448,200.00

448,200.00

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

- 17 -

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ

งานกีฬาและนันทนากร

รวม

งบดาเนินงาน
ค่ำใช้สอย

555,000.00

480,000.00

1,035,000.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

20,000.00
รวม

575,000.00

480,000.00

20,000.00
1,055,000.00

- 18 -

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
แผนงานงบกลาง
งาน

งบกลาง

งบ

รวม

งบกลาง
งบกลำง
บำเหน็จ / บำนำญ
รวม

10,557,750.00

10,557,750.00

502,000.00

502,000.00

11,059,750

11,059,750

- 19 เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
โดยที่เป็นกำรสมควรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2561 อำศัยอำนำจตำมควำม
ในพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 มำตรำที่ 65 จึงตรำเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยควำมเห็นชอบ
ของสภำเทศบำลตำบลหนองหิน และโดยควำมเห็นชอบของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่ำ เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
49,980,000 บำท
ข้อ 4. งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
49,980,000 บำท โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำน
ได้ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารงานทั่วไป

16,795,630

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

14,548,230

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

2,247,400
22,124,620

แผนงำนกำรศึกษำ

8,712,560

แผนงำนสำธำรณสุข

4,634,720

แผนงำนสังคมสงเครำะห์

-

แผนงำนเคหะและชุมชน

7,274,140

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

448,200
1,055,000

ด้านการดาเนินงานอื่น

11,059,750

แผนงำนงบกลำง

11,059,750
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

49,980,000

- 20 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 3,621,800.- บาท ดังนี้
งบ

ยอดรวม

งบกลำง

15,000.00

งบบุคลำกร

1,024,800.00

งบดำเนินงำน

2,253,000.00

งบลงทุน

329,000.00

งบรำยจ่ำยอื่น

-

งบเงินอุดหนุน

รวมรายจ่าย

3,621,800.00

ข้อ 6. ให้นำยกเทศมนตรีตำบลหนองหิน ปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินของเทศบำลตำบล
ข้อ 7. ให้นำยกเทศมนตรีตำบลหนองหิน มีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็นไปตำมบัญญัตินี้
ประกำศ ณ วันที่ 27 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2560
(ลงนำม)
ตำแหน่ง

เห็นชอบ
(ลงนาม)

พิชัย กิตติพันธ์วรกุล
(นำยพิชัย กิตติพันธ์วรกุล)
นำยกเทศมนตรีตำบลหนองหิน

- 21 รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
รายรับ
หมวดภาษีอาการ
ภำษีโรงเรือนและที่ดิน
ภำษีบำรุงท้องที่
ภำษีป้ำย
อำกรกำรฆ่ำสัตว์

ปี 2557
825,518.00
14,790.55
203,968.00
รวมหมวดภาษีอากร 1,044,276.55

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ำยเนื้อสัตว์
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตขำยสุรำ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรพนัน
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
ค่ำธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย
ค่ำธรรมเนียมกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำย
อำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรในอำคำรหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน
200 ตำรำงเมตร

8,497.20
1,410.00
4,995.00
132,520.00
3,000.00

รายรับจริง
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

885,086.00
14,085.10
281,552.00
1,180,723.10

922,888.00
11,617.70
249,043.00
1,183,548.70

820,000.00
15,000.00
200,000.00
1,035,000.00

6,865.00
1,080.00
5,081.00
121,595.00
700.00

6,159.50
1,080.00
3,744.00
128,590.00
3,500.00

8,000.00
3,000.00
5,000.00
130,000.00
6,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง%
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

ปี 2561

%
%
%
%
%

820,000.00
15,000.00
200,000.00
1,035,000.00

%
%
%
%
%

8,000.00
3,000.00
5,000.00
130,000.00
6,000.00
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ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรทะเบียนรำษฎร
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนพำณิชย์
ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฏหมำยจรำจรทำงบก
ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฏหมำยกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย
ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฏหมำยและข้อบังคับท้องถิ่น
ค่ำปรับผู้กระทำผิดสัญญำ
ค่ำปรับอื่น ๆ
ค่ำใบอนุญำตรับทำกำรเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำสำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำร หรือสถำนที่สะสมอำหำร
ในอำคำรหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.
ค่ำใบอนุญำตจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ
ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งตลำด
ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง
ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

ปี 2557
7,300.00
2,720.00
50.00
68,875.00
405,545.00
5,000.00
30,600.00
4,100.00

รายรับจริง
ปี 2558
2,340.00
2,910.00
50.00
75,650.00
279,797.00
5,000.00
23,650.00
1,500.00

ปี 2559
2,290.00
2,830.00
47,920.00
48,347.00
5,000.00
25,950.00
1,900.00

200.00
4,000.00
760.00
6,825.00
-

50.00
780.00
5,025.00
4,000.00

100.00
965.00
8,850.00
1,400.00

686,397.20

536,073.00

288,625.50

ประมาณการ
ปี 2560
ยอดต่าง%
6,000.00 -33.33 %
4,000.00
-25 %
60,000.00 -16.67 %
100,000.00
-50 %
5,000.00
0 %
40,000.00
0 %
4,000.00
0 %

ปี 2561
4,000.00
3,000.00
50,000.00
50,000.00
5,000.00
40,000.00
4,000.00

0
4,000.00
0
1,000.00
80
5,000.00
50
3,000.00 -33.33

%
%
%
%
%

4,000.00
5,000.00
10,000.00
2,000.00

384,000.00 -14.32 %

329,000.00

- 23 รายรับ

รายรับจริง
ปี 2558

ปี 2557

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรสถำนที่
ดอกเบี้ย
ค่ำตอบแทนตำมที่กฏหมำยกำหนด
รำยได้จำกทรัพย์สินอื่น ๆ

ปี 2559

ประมาณการ
ยอดต่าง%

ปี 2560

ปี 2561

1,758,040.51
351,601.81
12,000.00
6,280.00

1,989,954.00
287,666.95
14,000.00
11,540.00

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

1,744,900.00 8.16 %
300,000.00 -16.67 %
20,000.00
0 %
10,000.00
-50 %

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,127,922.32

2,303,160.95

2,704,031.28

2,074,900.00

109,000.00
139,290.99

60,600.00
38,050.69

566.00
137,000.00
38,669.00

5,000.00
0 %
60,000.00
0 %
30,000.00 -33.33 %

5,000.00
60,000.00
20,000.00

248,290.99

98,650.69

176,235.00

95,000.00 -10.53 %

85,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้อุทิศให้
ค่ำขำยแบบแปลน
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน
รำยได้จำกทุนอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 1 ใน 9

1,900,000.00
250,000.00
20,000.00
5,000.00

4.60 % 2,175,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

409,648.95
14,045,111.17
1,842,513.64

507,652.99
14,417,616.73
1,856,616.12

231,815.88
15,117,448.63
1,836,017.99

500,000.00 - 20 %
400,000.00
15,000,000.00
0 % 15,000,000.00
1,800,000.00
0 % 1,800,000.00

- 24 รายรับ

ปี 2557
9,652.30
887,012.31
1,206,512.52
67,746.19
68,955.22
1,237,439.00

ภำษีธุรกิจเฉพำะ
ภำษีสุรำ
ภำษีสรรพสำมิต
ค่ำภำคหลวงแร่
ค่ำภำคหลวงปิโตเลียม
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน

รายรับจริง
ปี 2558
31,472.93
998,107.64
1,719,408.95
31,037.78
49,492.52
1,477,637.00

ปี 2559
21,942.03
980,325.85
2,108,688.99
62,273.45
33,396.45
1,356,021.00

ปี 2560
950,000.00
1,700,000.00
100,000.00
50,000.00
1,300,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,774,591.30 21,089,042.66 21,747,930.27 21,400,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับกำรดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่และภำรกิจ
ถ่ำยโอนเลือกทำ

12,252,999.00

11,718,235.00

10,045,339.00

ประมาณการ
ยอดต่าง%
100.00 %
0 %
5.56 %
0 %
0 %
3.70 %

ปี 2561
20,000.00
950,000.00
1,800,000.00
100,000.00
50,000.00
1,350,000.00

0.33 % 21,470,000.00

21,486,100.00 13.66 % 24,886,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,252,999.00 11,718,235.00 10,045,339.00 21,486,100.00 13.66 % 24,886,000.00
รวมทุกหมวด 36,134,477.36 36,925,885.40 36,145,709.75 46,475,000.00

7.01 % 49,980,000.00

ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย

- 26 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ประมาณการรายรับรวมทัง้ สิ้น 49,980,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

รวม

1,035,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมำณกำรตั้งรับไว้ ตำมทะเบียนผู้อยู่ในข่ำยที่ต้องชำระภำษี

จานวน

820,000 บาท

ภาษีบารุงท้องที่
ประมำณกำรตั้งรับไว้ ตำมทะเบียนผู้อยู่ในข่ำยที่ต้องชำระภำษี

จานวน

15,000 บาท

ภาษีป้าย
ประมำณกำรตั้งรับไว้ ตำมทะเบียนผู้อยู่ในข่ำยที่ต้องชำระภำษี

จานวน

200,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

329,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ล่วงมำแล้ว

จานวน

8,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ล่วงมำแล้ว

จานวน

3,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ล่วงมำแล้ว

จานวน

5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ล่วงมำแล้ว

จานวน

130,000 บาท

- 27 ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่
ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ล่วงมำแล้ว

จานวน

6,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
ประมำณกำรไว้ต่ำกว่ำปีที่ล่วงมำแล้ว

จานวน

4,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ล่วงมำแล้ว

จานวน

3,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฏหมายจราจรทางบก
ประมำณกำรไว้ต่ำกว่ำปีที่ล่วงมำแล้ว

จานวน

50,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทาผิดสัญญา
ประมำณกำรไว้ต่ำกว่ำปีที่ล่วงมำแล้ว

จานวน

50,000 บาท

ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

จานวน

5,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร จานวน
ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ล่วงมำแล้ว

4,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ล่วงมำแล้ว

จานวน

4,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีที่ล่วงมำแล้ว

จานวน

5,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ประมำณกำรเพิ่มขึ้น โดยประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริง

จานวน

10,000 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
ประมำณกำรไว้ต่ำกว่ำปีที่ล่วงมำแล้ว

จานวน

2,000 บาท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ล่วงมำแล้ว
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ล่วงมำแล้ว

- 28 -

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

2,175,000 บาท

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
ประมำณกำรเพิ่มขึ้น โดยประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริง

จานวน

1,900,000 บาท

ดอกเบี้ย
ประมำณกำรไว้ต่ำกว่ำปีที่ล่วงมำแล้ว

จานวน

250,000 บาท

ค่าตอบแทนตามที่กฏหมายกาหนด
ประมำณกำรตั้งรับไว้ ตำมที่คำดว่ำจะได้รับจริง

จานวน

20,000 บาท

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ
ประมำณกำรไว้ต่ำกว่ำปีที่ล่วงมำแล้ว

จานวน

5,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

85,000 บาท

เงินที่มีผู้อุทิศให้
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ล่วงมำแล้ว

จานวน

5,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ล่วงมำแล้ว

จานวน

60,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ประมำณกำรไว้ต่ำกว่ำปีที่ล่วงมำแล้ว

จานวน

20,000 บาท

รายได้ทรี่ ัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

21,470,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
ประมำณกำรตั้งรับไว้ต่ำกว่ำปีที่แล้ว ตำมที่คำดว่ำจะได้รับจริง

จานวน

400,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผน ฯ
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ล่วงมำแล้ว

จานวน

15,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ล่วงมำแล้ว

จานวน

1,800,000 บาท

- 29 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมำณกำรไว้ตำมที่คำดว่ำจะได้รับจริง

จานวน

20,000 บาท

ภาษีสุรา
ประมำณกำรเพิ่มขึ้น โดยประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริง

จานวน

950,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต
ประมำณกำรเพิ่มขึ้น โดยประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริง

จานวน

1,800,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ล่วงมำแล้ว

จานวน

100,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตเลียม
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ล่วงมำแล้ว

จานวน

50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
ประมำณกำรเพิ่มขึ้น โดยประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริง

จานวน

1,350,000 บาท

รายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา
ประมำณกำรเพิ่มขึ้น ตำมที่คำดว่ำจะได้รับจริง

รวม
จานวน

24,886,000 บาท
24,886,000 บาท
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รายงานละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิ้น 49,980,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทัว่ ไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง

รวม

11,059,750 บาท

งบกลาง

รวม

11,059,750 บาท

(1) ค่าชาระหนีเ้ งินต้น

รวม

506,500 บาท

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงำนเงินทุนส่งเสริม
จานวน
กิจกำรเทศบำล เป็นค่ำจัดซื้อรถยนต์โดยสำร(ตู)้ ตำมสัญญำเลขที่
1323/12/2557 ลงวันที่ 24 ตุลำคม 2556 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น
1,210,000 บำท มีกำหนดส่งใช้คืนภำยใน 10 ปี ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 เป็นกำรส่งชำระงวดที่ 4 จำนวน 115,336.15 บำท
จึงตั้งจ่ำยเป็นจำนวนเงิน 115,400 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

115,400 บาท

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงำนเงินทุนส่งเสริม
จานวน
กิจกำรเทศบำล เป็นค่ำจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ำยและ
รถตักหน้ำ - ขุดหลัง ตำมสัญญำเลขที่ 1423/112/2557 ลงวันที่
14 สิงหำคม 2557 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 4,225,678 บำท มี
กำหนดส่งใช้คืนภำยใน 10 ปี เริ่มชำระหนี้ เงินต้นในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 เป็นปีที่ 3 (งวดที่ 3) จำนวน 391,056.28 บำท
จึงตั้งจ่ำยเป็นจำนวนเงิน 391,100 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

391,100 บาท

- 31 (2) ค่าชาระดอกเบี้ย

รวม

130,850 บาท

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงำนเงินทุนส่งเสริม
จานวน
กิจกำรเทศบำล เป็นค่ำจัดซื้อรถยนต์โดยสำร(ตู)้ ตำมสัญญำเลขที่
1323/12/2557 ลงวันที่ 24 ตุลำคม 2556 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น
1,210,000 บำท คำนวณอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ในปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 เป็นกำรส่งชำระดอกเบี้ย งวดที่ 4
จำนวน 26,512.77 บำท จึงตั้งจ่ำยไว้เป็นจำนวนเงิน 26,520 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

26,520 บาท

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงำนเงินทุนส่งเสริม
จานวน
กิจกำรเทศบำล เป็นค่ำจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ำยและ
รถตักหน้ำ - ขุดหลัง ตำมสัญญำเลขที่ 1423/112/2557 ลงวันที่
14 สิงหำคม 2557 คำนวณอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี คิดเป็น
ดอกเบี้ยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เป็นปีที่ 3 จำนวน 104,322.11 บำท
จึงตั้งจ่ำยไว้เป็นจำนวนเงิน 104,330 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

104,330 บาท

(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม

220,800 บาท

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของ
นำยจ้ำงและผู้ประกันตนในอัตรำฝ่ำยละ ร้อยละ 5
โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557
และพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

จานวน

190,000 บาท

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของ
พนักงำนจ้ำง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ตำมอัตรำจำนวนที่
ส่วนกลำงจัดสรรให้และผู้ประกันตนในอัตรำฝ่ำยละ ร้อยละ 5
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

จานวน

30,800 บาท

จานวน

2,871,800 บาท

(4) เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร
ในกรณีที่มีรำยได้ไม่เพียงพอในกำรบริหำรงำนในกำร
ดำเนินงำนกิจกำรประปำของเทศบำลตำบลหนองหิน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ จำนวน 1,000,000 บำท และ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,871,800 บำท

-32(5) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุในเขตเทศบำล
โดยดำเนินกำรเพื่อรองรับกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุที่มี
อำยุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว
โดยจ่ำยอัตรำเบี้ยยังชีพรำยเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอำยุ
โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป

4,500,000 บาท

(6) เบี้ยยังชีพคนพิการ

รวม

1,651,200 บาท

จานวน

1,651,200 บาท

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับสนับสนุนสวัสดิกำรทำงสังคม
ให้แก่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ ที่มีสิทธิ์ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ที่ได้แสดงควำมจำนงโดยกำรขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย
ควำมพิกำรไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
และเพื่อจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้พิกำรในเขตเทศบำล
ตำบลหนองหิน โดยเทศบำลตั้งงบประมำณสมทบเพิ่มเติม
จำนวน 32 คน ๆ ละ 500 บำท /คน /เดือน รวม 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน
สงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2558 ที่ได้ดำเนินกำรให้กับรำยเดิมมำก่อน
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป

-33 (7) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำกำรวินิจฉัยแล้ว
และมีควำมเป็นอยู่ยำกจน หรือถูกทอดทิ้งขำดผู้อุปกำระ
ดูแล ไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้
จำนวน
4 คน ๆ ละ 1,000 บำท/คน/เดือน
รวม 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

48,000 บาท

(8) เงินสารองจ่าย
จานวน
450,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทำควำมดือดร้อน
ของประชำชนเป็นส่วนรวม ซึ่งเกิดจำกสำธำรณภัยต่ำงๆ เช่น
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนำว อัคคีภัย ฯลฯ
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
จำนวน 200,000 บำท และตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 250,000 บำท

(9) รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รวม

- ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย
ตำมข้อบังคับสมำคมสันนิบำตเทศบำล โดยคำนวณตั้งจ่ำย
ในอัตรำร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก หรือ (0.00167) ของ
รำยรับจริงในปีที่ล่วงมำแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสม
และเงินอุดหนุนทุกประเภท) (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยรำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับ
ค่ำบำรุงสมำคม พ.ศ. 2555 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2555)
แสดงผลกำรคำนวณได้ดังนี้
รับจริงปี 2559
25,094,000.00 บำท
ตั้งจ่ำยอัตรำร้อยละ ⅙
0.00167
คิดเป็น
41,906.98 บาท
จึงขอตั้งจ่ำยไว้จำนวน

จานวน

42,000 บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

178,600 บาท
42,000 บาท

- 34 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรจรำจรในเขตเทศบำลฯ
ได้แก่ กำรทำสี กำรตีเส้น แผงกั้น จัดทำป้ำยสัญญำณไฟจรำจร
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรควบคุมจรำจร และอื่นๆ ที่ใช้ในกิจกำรจรำจร
โดยพิจำรณำจำกเงินค่ำปรับตำมกฎหมำยจรำจรทำงบกและเงินรำยได้
เทศบำล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

30,000 บาท

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
จานวน
หรือพื้นที่
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่น
ตำมเงื่อนไขของสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.)
เรื่อง กำรเข้ำร่วมดำเนินงำนระบบหลักประกันสุขภำพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ และประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ เรื่อง กำรกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ประกอบกับหนังสือ สปสช. ที่ สปสช 5.38/ว 200/2559
ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ขอควำมร่วมมือดำเนินกำร
กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จึงตั้งคำนวณ
เงินสมทบไว้ดังนี้
จำนวนเงินที่ได้รับจำก สปสช. ปีงบประมำณ 2560 = 213,030 บำท
เทศบำลตำบลสมทบเงินไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
213,030 x 50 % = 106,515 บำท
จึงขอตั้งจ่ำยไว้ 106,600 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

106,600 บาท

- 35 -

บาเหน็จ / บานาญ
(10) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 โดยคำนวณตั้งจ่ำยไว้ ในอัตรำร้อยละ 2
ของประมำณกำรรำยรับตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี 2561 และมิให้นำรำยรับประเภทพันธบัตร เงินกู้
เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน มำรวมคำนวณ ดังนี้
ประมำณกำรรำยรับ ปี 2561
25,089,000 บำท
ตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละ 2 เท่ำกับ
0.02
คิดเป็น
501,780 บำท
จึงขอตั้งจ่ำยไว้จำนวน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

502,000 บำท

502,000 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร

รวม
รวม

12,162,670 บาท
8,309,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

2,848,320 บาท

(1) เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนของผู้บริหำร ได้แก่ นำยกเทศมนตรี
ในอัตรำเดือนละ 28,800 บำท จำนวน 1 อัตรำ และ
รองนำยกเทศมนตรี ในอัตรำเดือนละ 15,840 บำท
จำนวน 2 อัตรำ โดยคำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

จานวน

725,760 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหำร
ได้แก่ นำยกเทศมนตรี ในอัตรำเดือนละ 6,000 บำท
จำนวน 1 อัตรำ และรองนำยกเทศมนตรี ในอัตรำเดือนละ
4,500 บำท จำนวน 2 อัตรำ โดยคำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน
12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

จานวน

180,000 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษของผู้บริหำร ได้แก่
นำยกเทศมนตรี ในอัตรำเดือนละ 6,000 บำท จำนวน
1 อัตรำ และรองนำยกเทศมนตรีในอัตรำเดือนละ 4,500 บำท
จำนวน 2 อัตรำ โดยคำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

180,000 บาท

(4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
ในอัตรำเดือนละ 10,080 บำท จำนวน 1 อัตรำ และ
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี ในอัตรำเดือนละ 7,200 จำนวน
1 อัตรำ จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(สำนักปลัด)

207,360 บาท

จานวน

- 37 (5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
1) ค่ำตอบแทนประธำนสภำเทศบำล จำนวน 1 อัตรำ
ในอัตรำเดือนละ 15,840 บำท
2) ค่ำตอบแทนรองประธำนสภำเทศบำล จำนวน 1 อัตรำ
ในอัตรำเดือนละ 12,960 บำท
3) ค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล จำนวน 10 อัตรำ
ในอัตรำเดือนละ 10,080 บำท
โดยคำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

จานวน

1,555,200 บาท

(อัตรำเงินเดือนและค่ำตอบแทน (ฝ่ำยกำรเมือง) ตำมข้อ (1) - ข้อ (5)
ตั้งตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี
ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำย
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ตำมบัญชีอัตรำเงินเดือนและค่ำตอบแทนที่กำหนด โดยคำนวณ
ตั้งจ่ำยจำกรำยรับจริงของปีงบประมำณที่แล้วมำ ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้
เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่งเทศบำลมีรำยได้เกิน
25 ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน 50 ล้ำนบำท)

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

(1) เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลสำมัญ และจ่ำยเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตำมตำแหน่งและอัตรำที่ ก.ท.กำหนด
โดยคำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

5,461,520 บาท
3,792,720 บาท

- 38 (2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนเทศบำล เช่น
เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนตำแหน่งนักบริหำรงำนเทศบำล
ระดับ 8 เงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว เงินเพิ่มตำมคุณวุฒิ
ที่ กพ.รับรอง ฯลฯ หรือเงินเพิ่มอื่นที่ควรได้รับตำมที่ระเบียบ
กำหนดให้

จานวน

138,000 บาท

(3) เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงำนเทศบำลประเภท
บริหำร และประเภทวิชำชีพเฉพำะ/เชี่ยวชำญเฉพำะ
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร ฯลฯ ที่ควรได้รับตำมที่ระเบียบกำหนด
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

จานวน

228,000 บาท

(4) ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ และจ่ำยเป็นเงินปรับปรุง
ค่ำจ้ำงประจำปี ในสังกัด
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

จานวน

489,500 บาท

(5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำน
จ้ำงทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง โดยคำนวณ
ตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

796,500 บาท

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
พนักงำนเทศบำล (พ.ต.ก.) ตำมประกำศ ก.ท. เรื่อง
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำตำแหน่งและมำตรฐำนตำแหน่ง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 กันยำยน 2558
และหนังสือ ที่ มท 0809.6/ว 44 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

(6) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

จานวน

16,800 บาท

- 39 -

งบดาเนินงาน

รวม

3,683,130 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

215,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่ อปท. รวม
1.) รายการค่าตอบแทนการสอบ และค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตาบลหนองหิน
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งในกำรดำเนินกำรคัดเลือก กำรสอบแข่งขัน
กำรคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
กำรสอบคัดเลือก กำรคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
บุคลำกรภำครัฐ รวมทั้งกำรสรรหำ และกำรเลือกสรรลูกจ้ำง
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนด เช่น ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำพำหนะ
ค่ำสมนำคุณของคณะกรรมกำร ฯลฯ ตำมที่ระเบียบกำหนดให้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

20,000 บาท

2.) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันเป็นลักษณะ จานวน
เงินรางวัลประจาปี
เพื่อจ่ำยเป็นเงิน เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันเป็น
ลักษณะเงินรำงวัลประจำปี ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันเป็น
ลักษณะเงินรำงวัลประจำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

10,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุม
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมกำรสำมัญประจำสภำ
เทศบำลที่สภำเทศบำลแต่งตั้งขึ้น โดยได้รับค่ำตอบแทนประเภท
ค่ำเบี้ยประชุมรำยครั้ง เฉพำะครั้งที่มำประชุม ครั้งละ
สองร้อยห้ำสิบบำท สำหรับประธำนกรรมกำรของแต่ละคณะ
ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตรำเบี้ยประชุม
ดังกล่ำว ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือน
เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของ

15,000 บาท

10,000 บาท

- 40 นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล
รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำร
นำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำ
เบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. 2554
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ของพนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

จานวน

20,000 บาท

(4) ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำลซึ่งมีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบของทำงรำชกำร
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

จานวน

72,000 บาท

(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับนำยกเทศมนตรีฯ
พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้รับตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

จานวน

88,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น ค่ำรับวำรสำร
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำจ้ำงเหมำ
จัดทำวำรสำร ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ฯลฯ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน เช่น ค่ำลงทะเบียน
ในกำรฝึกอบรมต่ำงๆ ค่ำลงทะเบียนประชุมใหญ่สมำคมสันนิบำต
เทศบำลแห่งประเทศไทย ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีตำมคำพิพำกษำ
ค่ำลงทะเบียนศำล ค่ำธรรมเนียมในกำรทำสัญญำเช่ำที่ดิน และ
ค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ในประเภทรำยจ่ำยนี้ ฯลฯ

1,525,530 บาท
400,000 บาท

- 41 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ
ค่ำจ้ำงเหมำทำบอร์ดประชำสัมพันธ์ ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์
จำนรับสัญญำณดำวเทียมหรือเคเบิลทีวี ค่ำจ้ำงเหมำทำควำมสะอำดสำนักงำน
ค่ำจ้ำงเหมำดูแลศูนย์กำรเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนฯ ค่ำจ้ำงเหมำดูแลศูนย์เรียนรู้
เกษตรอินทรีย์เทศบำล ฯ ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำของ รวมถึงค่ำจ้ำงเหมำอื่นใด
ที่อยู่ในภำรกิจอำนำจหน้ำที่ของเทศบำลที่สำมำรถดำเนินกำรได้ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้จำนวน 200,000 บำท และตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป จำนวน 200,000 บำท (สำนักปลัด)
(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รวม

85,530 บาท

- ค่ารับรอง
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นต้องจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรรับรองกำรต้อนรับ
บุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่มำนิเทศงำน ตรวจงำน
หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษำดูงำนโดยตั้งงบประมำณได้ไม่เกิน
ปีละ 1 % ของเงินรำยได้จริงในปีงบประมำณที่ล่วงมำ (ปี 2559)
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสม
และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

80,000 บาท

- ค่าเลี้ยงรับรอง
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่มต่ำงๆ เครื่องใช้ในกำร
เลี้ยงรับรองซึ่งจำเป็นต้องจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงรับรองในกำร
ประชุมสภำท้องถิ่น หรือคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำร
ที่ได้รับแต่งตั้งตำมกฏหมำย หรือตำมระเบียบหรือหนังสือสั่งกำร
ของกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือเอกชน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

5,530 บาท

- 42 -

(3) รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะ รวม
รายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งของเทศบำลตำบล
หนองหิน ตำมที่คณะกรรมกำรเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวำระ
ยุบสภำ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่ำง และกรณีคณะกรรมกำรเลือกตั้ง
สั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2556 และ
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/468
ลงวันที่ 17 มกรำคม 2556 และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)
- โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรมวันเทศบำล
วันที่ 24 เมษำยน 2561 เช่น กำรจัดกิจกรรมทำบุญ
ตักบำตร กำรแข่งขันกีฬำภำยใน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

890,000 บาท
300,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- โครงการส่งเสริมงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสาน
จานวน
วัฒนธรรมไทเลย ประจาปี 2561
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมงำนกำชำดดอกฝ้ำยบำน
สืบสำนวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2561 เช่น ค่ำวัสดุ
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำเอกสำร ค่ำจ้ำงกำรจัดทำของ
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินโครงกำร ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

10,000 บาท

- 43 - โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำล
เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมประชำคมหมู่บ้ำน ค่ำตอบแทน
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวกับกำรจัดทำแผนขององค์กรปครอง
ส่วนท้องถิ่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนเพื่อนำข้อมูล
ไปใช้ในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

จานวน

20,000 บาท

- โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำและ
เพิ่มศักยภำพบุคลำกร สำหรับผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล
พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำง ฯลฯค่ำใช้จ่ำย
ในกำรดำเนินโครงกำร เช่น ค่ำสมมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเอกสำรและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกอบรม ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

จานวน

20,000 บาท

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร เช่น
ค่ำบำรุงรักษำ ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต ค่ำจัดฝึกอบรมกำรจัดทำเว็บไซต์ ให้กับ
พนักงำน/ลูกจ้ำงเทศบำล ค่ำสมมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินโครงกำรฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

10,000 บาท

- โครงการบ้านสวยเมืองใส
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร เช่น ค่ำจัดทำป้ำย
ค่ำไม้ดอก ไม้ประดับ ค่ำวัสดุ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

20,000 บาท

จานวน

- 44 - โครงการเทศบาลพบประชาชน
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนหรือกิจกรรมตำมโครงกำร
เทศบำลพบประชำชน เช่น ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำเอกสำร ค่ำวัสดุ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินโครงกำร ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

20,000 บาท

- โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ป่าชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จานวน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร เช่น
ค่ำวัสดุกำรเกษตร ค่ำน้ำดื่ม ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำป้ำย ค่ำวัสดุ
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินโครงกำร ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

10,000 บาท

- โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเทศบาลตาบลหนองหิน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร เช่น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

จานวน

20,000 บาท

- โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนของ
พนักงำนเทศบำล คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนจ้ำง
ผู้นำชุมชน คณะกรรมกำรจำกกลุ่มต่ำงๆ ฯลฯ เช่น ค่ำที่พัก
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำยำนพำหนะ
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

จานวน

200,000 บาท

- 45 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก
ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของคณะเทศมนตรี
สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำง ฯลฯ
ที่ได้รับคำสั่งให้ไปรำชกำร กำรฝึกอบรมและสัมมนำ หรือตำมโครงกำร
ศึกษำอบรมดูงำน ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ จำนวน 100,000 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 140,000 บำท

(4) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

240,000 บาท

150,000 บาท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์
และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ที่อยู่ในควำมดูแลของสำนักปลัด
เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
จำนวน 50,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 100,000 บำท

ค่าวัสดุ

รวม

320,600 บาท

(1) วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุสำนักงำนต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้
ในสำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด
ยำงลบ กำว แฟ้ม โต๊ะ เก้ำอี้ ฯลฯ ซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภำพหรือไม่คงทนสภำพเดิม
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

จานวน

85,000 บาท

(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟ
ปลั๊กไฟฟ้ำ โคมไฟฟ้ำฟิวส์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ ฯลฯ
ซึ่งโดยสภำพแล้วเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ
หรือไม่คงสภำพเดิม ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

จานวน

10,000 บาท

(3) วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด
เข่ง ผ้ำปูโต๊ะ ถ้วยชำม แก้วน้ำ จำนรอง กระจกเงำ น้ำดื่ม ฯลฯ
ซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภำพหรือไม่
คงสภำพเดิม ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

40,000 บาท

- 46 (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น
น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊ำด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตำ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
เป็นต้น ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ จำนวน 51,880 บำท
และตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 63,720 บำท

115,600 บาท

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ ขำตั้งกล้อง
เลนส์ซูม ฯลฯ และวัสดุซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้แล้วย่อมหมดไป
แปรสภำพหรือไม่คงทนสภำพเดิม ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

20,000 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจำนบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิบ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภำพ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือไม่คงสภำพเดิม
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

1,622,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า
จานวน
1,500,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของสำนักงำน และสถำนที่อยู่ในควำมดูแลของเทศบำล
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี เป็นต้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ จำนวน 500,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,000,000 บำท
(2) ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ที่ใช้ในกำรติดต่อรำชกำร รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่ำเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำ
หมำยเลขโทรศัพท์ ค่ำบำรุงรักษำสำย ค่ำภำษี เป็นต้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

จานวน

35,000 บาท

(3) ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่ำฝำกส่งไปรษณีย์
โทรเลข ค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณีย์อำกร
ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

จานวน

12,000 บาท

- 47 (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม เช่น โทรภำพ
หรือโทรสำร ค่ำเทเลกซี ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำวิทยุสื่อสำร
ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรอินเตอร์เน็ต
และค่ำสื่อสำรอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้รับบริกำร
และค่ำใช้จ่ำยที่ต้องชำระพร้อมกัน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
(1) ครุภัณฑ์สานักงาน

จานวน

รวม
รวม

75,000 บาท

149,700 บาท
149,700 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ดำ)
ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที จำนวน 1 เครื่อง
รำคำตำมเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี 2560
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- จอรับภาพ แบบขาตั้ง ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อจอรับภำพแบบขำตั้ง ขนำดเส้นทะแยงมุม 100 นิ้ว
จำนวน 1 จอ โดยครุภัณฑ์ที่จัดซื้อรำคำนอกเหนือบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์
เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์
จึงจัดหำตำมรำคำท้องตลำด ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม

- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน
จานวน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บำท เป็นเงิน 16,000 บำท

23,700 บาท
16,000

- 48 คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำน
ไม่น้อยกว่ำ 3.3 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ
19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
รำคำตำมเกณฑ์พื้นฐำนกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ปี 2560
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จานวน

7,700 บาท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,700 บำท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภำยในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำไม่น้อยกว่ำ 33 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 15 ภำพต่อนำที (ipm)
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 10 ภำพต่อนำที (ipm)
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวดำ-สี) ได้
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200x2,400 dpi
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สำมำรถถ่ำยสำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวดำ

- 49 - สำมำรถทำสำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 สำเนำ
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi) ได้
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น
รำคำตำมเกณฑ์พื้นฐำนกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ปี 2560
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอืน่
(1) รายจ่ายอืน่
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสำรวจควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร
ที่มีต่องำนบริกำรของเทศบำลตำบลหนองหิน กำรสำรวจ
ควำมพึงพอใจของประชำชนทั่วไปต่อผลกำรดำเนินงำนของ
เทศบำลในภำพรวม กำรวิจัยประเมินผลต่ำง ๆ ฯลฯ
เพื่อให้มีข้อมูลทำงวิชำกำร ข้อมูลทำงกำรบริหำร ระดับ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อกำร
ดำเนินงำนตำมอำนำจหน้ำที่ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
(สำนักปลัด)

รวม

20,000 บาท

รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง

รวม

2,385,560 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,603,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

1,603,560 บาท

(1) เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลสำมัญ และจ่ำย
เป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี คำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน
12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)

จานวน

1,414,560 บาท

(2) เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงำนเทศบำล ประเภท
บริหำร และประเภทวิชำชีพเฉพำะ/เชี่ยวชำญเฉพำะ
ที่ควรได้รับตำมที่ระเบียบกำหนด
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)

จานวน

42,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำน
จ้ำงทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง โดยคำนวณ
ตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)

123,000 บาท

(4) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)

จานวน

24,000 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

766,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

75,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ของพนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)

จานวน

40,000 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำน
เทศบำล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้รับตำมระเบียบ ของทำงรำชกำร
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)

จานวน

35,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่ำเช่ำทรัพย์สิน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำทรัพย์สิน เช่น
ค่ำเช่ำที่ดิน ฯลฯ
- ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรมสัมมนำ ฯลฯ
รวมถึงค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมประเภท
รำยจ่ำยนี้

จานวน

- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงแรงงำนบุคคล
ภำยนอกให้ดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เช่น จ้ำงเหมำบริกำร
ช่วยงำนพัสดุ งำนจัดเก็บภำษี งำนบันทึกข้อมูล ค่ำจ้ำงเหมำ
จัดทำของ และค่ำจ้ำงเหมำอื่นๆ ที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำม
ประเภทรำยจ่ำยนี้ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ จำนวน 350,000 บำท และ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 130,000 บำท

570,000 บาท
480,000 บาท
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(2) รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะ รวม
รายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

40,000 บาท

- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปรับปรุงระบบแผนที่
ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบำลตำบลหนองหิน เช่น
ค่ำปรับปรุงโปรแกรม ,ปรับปรุงข้อมูลต่ำง ๆ รวมทั้งรำยจ่ำยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดนุนทั่วไป (กองคลัง)

จานวน

20,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรสำหรับ
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำน
เทศบำล พนักงำนจ้ำง ฯลฯ ทั้งภำยในรำชอำณำจักรและ
ภำยนอกรำชอำณำจักร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

(3) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์
และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)

ค่าวัสดุ

รวม

(1) วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุสำนักงำนต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้
ในสำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด
ยำงลบ กำว แฟ้ม โต๊ะ เก้ำอี้ ฯลฯ ซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภำพหรือไม่คงทนสภำพเดิม
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)

จานวน

121,000 บาท
70,000 บาท
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เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น
น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊ำด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตำ
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)

จานวน

6,000 บาท

(3) วัสดุโฆษณาและแผยแพร่
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภำพ ฯลฯ และวัสดุซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไปแปรสภำพหรือไม่คงทนสภำพเดิม
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)

จานวน

5,000 บาท

(4) วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจำนบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิบ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภำพ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือไม่คงสภำพเดิม
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)

จานวน

40,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บำท เป็นเงิน 16,000 บำท

รวม

16,000 บาท

รวม

16,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

- 54 คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำน
ไม่น้อยกว่ำ 3.3 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ
19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
รำคำตำมเกณฑ์พื้นฐำนกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ปี 2560
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง)

ำฬิกำพื้นฐำน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

1,867,400 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,080,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

1,080,500 บาท

(1) เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลสำมัญ และจ่ำยเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

จานวน

280,500 บาท

(2) ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ และจ่ำยเป็นเงินปรับปรุง
ค่ำจ้ำงประจำ โดยคำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

จานวน

458,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำน
จ้ำงทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง โดยคำนวณ
ตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

294,000 บาท

(4) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

จานวน

48,000 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

636,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

111,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่ อปท.

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

(3) ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำลซึ่งมีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบของทำงรำชกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

36,000 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนเทศบำล
ลูกจ้ำงประจำ ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้รับตำมระเบียบของทำงรำชกำร
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

25,000 บาท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
ค่ำตอบแทนกำรสั่งใช้ อปพร. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
สอบสวน,ค่ำตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกกำร
ฝึกอบรม ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

ค่าใช้สอย

รวม

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดี ,ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ
ค่ำถ่ำยเอกสำร , ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ , ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ , ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ ,ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ช่วยงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ และค่ำจ้ำงเหมำ
อื่น ๆ ที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมประเภทรำยจ่ำยนี้

จานวน

350,000 บาท
120,000 บาท
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ค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ในประเภทรำยจ่ำยนี้ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ จำนวน 30,000 บำท และ
จั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 90,000 บำท (สำนักปลัด)

(2) รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

รวม

50,000 บาท

- โครงการเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเนื่องในโอกำสครอบ 100 ปี
ธงชำติไทย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำวัสดุ ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินงำนตำมโครงกำร ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

20,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรทั้งในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำ
ของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนงำนจ้ำง
คณะผู้บริหำร ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

จานวน

30,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

(3) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์
และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ จำนวน 80,000 บำท และ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 100,000 บำท
(สำนักปลัด)
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ค่าวัสดุ

รวม

175,000 บาท

(1) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟ
ปลั๊กไฟฟ้ำ โคมไฟฟ้ำฟิวส์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ ฯลฯ
ซึ่งโดยสภำพแล้วเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ
หรือไม่คงสภำพเดิม ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

จานวน

10,000 บาท

(2) วัสดุยานพานะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น
แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน สำยไมล์ เพลำ หัวเทียน
กระจกมองข้ำงรถ หม้อน้ำ เบำะรถยนต์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภำพ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภำพหรือไม่คงทนสภำพเดิม
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

จานวน

20,000 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล
น้ำมันก๊ำด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตำ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ จำนวน 50,000 บำท และ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 60,000 บำท (สำนักปลัด)

จานวน

110,000 บาท

(4) วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย ได้แก่ ค่ำเสื้อ กำงเกง
รองเท้ำบู๊ท หมวก ผ้ำปิดปำก -ปิดจมูก เสื้อกันฝน เสื้อกั๊ก
สีสะท้อนแสง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในกำร
อำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

จานวน

5,000 บาท

(5) วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สำยส่งน้ำ
น้ำยำเคมีดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภำพ หรือไม่คงสภำพเดิม
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

จานวน

30,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าละวิทยุ

รวม
รวม

150,900 บาท
150,900 บาท

รวม

150,900 บาท

(1) โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 5 ตัว
รวม
พร้อมติดตั้ง
รายละเอียด
- กล้องไอพีฟิกซ์ ภำยในอำคำร (Indoor Fixed Network Camera) จานวน
แบบที่ 1 (รำยกำรที่ 1 ของ MDE) 1 ล้ำนพิกเซล จำนวน 5 ตัว
ตัวละ 17,000 บำท
- เครื่องบันทึกภำพระบบเครือข่ำย NVR แบบ 8 ช่อง
จานวน
รำยกำรที่ 11 ของ MDE จำนวน 1 เครื่อง
- อุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยและจ่ำยไฟ PoE L2 Switch 8ช่อง จานวน
รำยกำรที่ 13 ของ MDE จำนวน 1 เครื่อง
- สำยสัญญำณเครือข่ำย UTP Cat5E จำนวน 200 เมตร
จานวน
เมตรละ 30 บำท
- จอภำพ 19" จำนวน 1 จอ
จานวน
- หน่วยบันทึกข้อมูล Harddisk SATA 4 Tb จำนวน 2 หน่วย
จานวน
หน่วยละ 7,500 บำท
- ค่ำติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 1 งำน
จานวน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับ
ติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1
- มีควำมละเอียดของภำพสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,280x720 pixel หรือไม่น้อยกว่ำ
921,600 pixel -มี frame rate ไม่น้อยกว่ำ 25 ภำพต่อวินำที (frame per second)
- มีควำมไวแสงน้อยสุด ไม่มำกกว่ำ 0.3 LUX สำหรับกำรแสดงภำพสี (Color)
และไม่มำกกว่ำ 0.06 LUX สำหรับกำรแสดงภำพขำวดำ (Black/White)
- มีขนำดตัวรับภำพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่ำ 1/3 นิ้ว
- สำมำรถตรวจจับควำมเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สำมำรถแสดงรำยละเอียดของภำพที่มีควำมแตกต่ำงของแสงมำก
(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้

150,900 บาท

85,000 บาท

24,000 บาท
9,400 บาท
6,000 บาท
3,500 บาท
15,000 บาท
8,000 บาท

- 60 - สำมำรถส่งสัญญำณภำพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่ำงน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมำตรฐำน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สำมำรถส่งสัญญำณภำพได้ตำมมำตรฐำน H.264 เป็นอย่ำงน้อย
- สำมำรถใช้งำนตำมมำตรฐำน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ
และสำมำรถทำงำนได้ตำมมำตรฐำน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
ในช่องเดียวกันได้
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยควำมจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ได้รับมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้งำน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมำตรฐำนด้ำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหรือบริหำรงำนที่มีคุณภำพ
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปี 2559
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
(1) รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

รวม
รวม
รวม

380,000 บาท
230,000 บาท
230,000 บาท

รวม

230,000 บาท

- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ประจำปี 2561 เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำยำนพำหนะ
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมโครงกำร
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

20,000 บาท

- 61- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำยำนพำหนะ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำวัสดุ ฯลฯ
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมโครงกำร
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)
- โครงการจัดงานวัน อปพร.
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนวัน อปพร. เช่น
ค่ำจัดทำป้ำย ค่ำยำนพำหนะในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

150,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
จานวน
สาคัญ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ในช่วงเทศกำลสำคัญ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำป้ำย ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำวัสดุจรำจร ค่ำวัสดุสำนักงำน ฯลฯ
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

50,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
(1) ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

รวม
รวม

150,000 บาท
150,000 บาท

รวม

150,000 บาท

- สายดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ความยาว 20 เมตร
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สำยดับเพลิง)
ขนำด 2.5 นิ้ว ควำมยำว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง
ชุบโครเมียม จำนวน 6 เส้น ๆ ละ
10,000 บำท
เป็นเงิน 60,000 บำท โดยครุภัณฑ์ที่จัดซื้อรำคำนอกเหนือ
บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์
จึงจัดหำตำมรำคำท้องตลำด ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

60,000 บาท

- 62 - สายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ความยาว 20 เมตร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สำยดับเพลิง)
ขนำด 1.5 นิ้ว ควำมยำว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง
ชุบโครเมียม จำนวน 10 เส้น ๆ ละ
9,000 บำท
เป็นเงิน 90,000 บำท โดยครุภัณฑ์ที่จัดซื้อรำคำนอกเหนือ
บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนด
ไว้ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจัดหำตำมรำคำท้องตลำด
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

จานวน

90,000 บาท

- 63-

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

2,031,580 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,559,580 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

1,559,580 บาท

(1) เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลสำมัญ และจ่ำยเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตำมตำแหน่งและอัตรำที่ ก.ท.กำหนด
โดยคำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)
(2) เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงำนเทศบำล ประเภท
บริหำร และประเภทวิชำชีพเฉพำะ/เชี่ยวชำญเฉพำะ ฯลฯ
ที่ควรได้รับตำมที่ระเบียบกำหนด
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

711,480 บาท

จานวน

42,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำน
จ้ำงทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง โดยคำนวณ
ตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองกำรศึ
ตั้งจ่ำยจำกเงิ
กษำ)
นรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

803,000 บาท

(4) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

จานวน

3,100 บาท

- 64 -

งบดาเนินงาน

รวม

472,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

72,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่ อปท. จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
ให้แก่เทศบำล เช่น ค่ำตอบแทนนักเรียน นักศึกษำทำงำน
ในช่วงปิดภำคเรียน ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

18,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

จานวน

30,000 บาท

(3) ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำลซึ่งมีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบของทำงรำชกำร
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

จานวน

24,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดี ,ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ
ค่ำถ่ำยเอกสำร , ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ , ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ , ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำของ
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ที่เป็นกิจกำร ในอำนำจหน้ำที่
ที่สำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยนี้ ฯลฯ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ หรือ
ค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ในประเภทรำยจ่ำยนี้ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

100,000 บาท
20,000 บาท
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(2) รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะ รวม
รายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรทั้งในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำ
ของพนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

(3) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

30,000 บาท
30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ค่าวัสดุ

จานวน

300,000 บาท

(1) วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุสำนักงำนต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้
ในสำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด
ยำงลบ กำว แฟ้ม โต๊ะ เก้ำอี้ ฯลฯ ซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภำพหรือไม่คงทนสภำพเดิม
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

จานวน

50,000 บาท

(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟ
ปลั๊กไฟฟ้ำ โคมไฟฟ้ำ ฟิวส์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ ฯลฯ
ซึ่งโดยสภำพแล้วเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ
หรือไม่คงสภำพเดิม ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์
และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

- 66 (3) วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด
เข่ง ผ้ำปูโต๊ะ ถ้วยชำม แก้วน้ำ จำนรอง กระจกเงำ น้ำดื่ม ฯลฯ
ซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภำพหรือ
ไม่คงสภำพเดิม ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

50,000 บาท

(4) วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดจัดหำวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ ปูน ทรำย
ปูนซีเมนต์ จอบ เสียม ขวำน เลื่อยไม้ สี ตะปู เหล็กเส้น
โถส้วม อ่ำงล้ำงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

50,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น
น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊ำด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตำ
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

จานวน

70,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรเกษตร ได้แก่ ปุ๋ย กรรไกรตัดหญ้ำ
บุ้งกี๋ สำรเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช วัสดุเพำะชำ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

10,000 บาท

(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ ขำตั้งกล้อง
เลนส์กล้อง ฯลฯ และวัสดุซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไปแปรสภำพหรือไม่คงทนสภำพเดิม
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

จานวน

20,000 บาท

(8) วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจำนบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิบ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภำพ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือไม่คงสภำพเดิม
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

จานวน

30,000 บาท

- 67-

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

6,680,980 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,673,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

1,673,000 บาท

(1) เงินเดือนข้าราชการครู คศ.1
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนสำหรับข้ำรำชกำรครู คศ.1 และ
จ่ำยเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรำ
โดยคำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองกำรศึกษำ)
(2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

1,053,000 บาท

จานวน

577,000 บาท

(3) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เช่น เงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว
สำหรับพนักงำนจ้ำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

43,000 บาท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) พร้อมเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง จำนวน 3 อัตรำ โดยคำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน
12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

งบดาเนินงาน

รวม

3,247,980 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

60,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

จานวน

30,000 บาท

- 68 (2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำกำรศึกษำของบุตรสำหรับข้ำรำชกำรครู
จานวน
คศ.1 โดยตั้งจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป กองกำรศึกษำ)

ค่าใช้สอย

รวม

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดี ,ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ
ค่ำถ่ำยเอกสำร , ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ , ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ , ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำของ
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ที่เป็นกิจกำร ในอำนำจหน้ำที่
ที่สำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยนี้ ฯลฯ
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ หรือ
ค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ในประเภทรำยจ่ำยนี้ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ จำนวน 65,000 บำท และ ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 65,000 บำท (กองกำรศึกษำ)

(2) รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะ รวม
รายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
- โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำร
ศึกษำท้องถิ่นสำหรับผู้บริหำร ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบลหนองหิน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เช่น ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเอกสำร
และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

30,000 บาท

1,807,100 บาท
130,000 บาท

1,677,100 บาท
40,000 บาท

- 69- โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำถ่ำยเอกสำร
ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่ำใช้อื่นที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

จานวน

5,000 บาท

- โครงการเด็กไทยหัวใจสีขาว เด็กไทยโตไปไม่โกง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเด็กไทยหัวใจสีขำว
เด็กไทยโตไปไม่โกง โรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบลหนองหิน
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

จานวน

10,000 บาท

- โครงการในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรในกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ วัสดุ อุปกรณ์ อำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

5,000 บาท

- โครงการจัดงานปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง
จานวน
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลหนองหิน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนปฐมนิเทศนักเรียนและ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลตำบลหนองหิน เช่น ค่ำคู่มือเอกสำรแผ่นพับ น้ำดื่ม อำหำร
ฯลฯ ในกำรจัดงำนปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมผู้ปกครอง ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

3,000 บาท

- โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กปลอดโรค
เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ อำหำร เครื่องดื่ม ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

จานวน

10,000 บาท
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- โครงการวันเด็กแห่งชาติ
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ เช่น
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญและของที่ระลึก
สำหรับเด็ก ค่ำกำรแสดงของเด็ก และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรนี้ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

50,000 บาท

- โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำน
ทำงวิชำกำร เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ฯลฯ
ในกำรจัดงำนนิทรรศกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบำลเทศบำลตำบลหนองหิน
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

จานวน

15,000 บาท

- โครงการจัดงานวันอาเซียน
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนวันอำเซียน โรงเรียนอนุบำล
เทศบำลตำบลหนองหิน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำกำรแสดงของเด็ก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

5,000 บาท

- โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

จานวน

5,000 บาท

- โครงการให้ความรู้ครูปฐมวัย
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรให้ควำมรู้ครูปฐมวัย
เช่น ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

10,000 บาท

-71 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรทั้งในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำ
ของพนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)
- ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)
แยกเป็น
- ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีหนองหิน
(ถ่ำยโอนจำกกรมศำสนำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหำรจัดกำรทั้งหมด รูปแบบที่ 1 ) จำนวนเด็ก ประมำณ
80 คน คนละ 20 บำท จำนวน 245 วัน (จัดสรร 100 %)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

30,000 บาท

รวม

872,000 บาท

จานวน

392,000 บาท

- ค่ำอำหำรกลำงวันโรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบลหนองหิน
จานวน
(โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วท้องถิ่น)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันสำหรับเด็กนักเรียน
จำนวนประมำณ 120 คน คนละ 20 บำท จำนวน 200 วัน
(จัดสรร 100 %) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

480,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล รวม
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)
- ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว)
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) เด็กนักเรียนระดับ
อนุบำล จำนวน 120 คน คนละ 850 บำท/ภำคเรียน
จำนวน 2 ภำคเรียน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

339,600 บาท

204,000 บาท
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- ค่ำหนังสือเรียน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียนเด็กนักเรียนระดับอนุบำล
จำนวน 120 คน คนละ 200 บำท /ปี
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

จานวน

24,000 บาท

- ค่ำเครื่องอุปกรณ์กำรเรียน
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องอุปกรณ์กำรเรียนนักเรียนเด็กนักเรียนระดับ
อนุบำล จำนวน 120 คน คนละ 100 บำท/ภำคเรียน
จำนวน 2 ภำคเรียน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

24,000 บาท

- ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบำล จำนวน 120 คน จานวน
คนละ 300 บำท/ปี ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

36,000 บาท

- ค่ำจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน เด็กนักเรียน
ระดับอนุบำล จำนวน 120 คน คนละ 215 บำท/ภำคเรียน
จำนวน 2 ภำคเรียน
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

จานวน

51,600 บาท

- ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)
- ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
วัดศรีหนองหิน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว)
จำนวน 59 คน คนละ 1,700 บำท/ต่อปี
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

จานวน

100,300 บาท

-73 - เงินสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น รวม
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)
แยกเป็น
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดทำหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลตำบลหนองหิน (โรงเรียนสังกัดขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

177,200 บาท

20,000 บาท

- ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอินเตอร์เน็ตแบบ WIFI ของโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลตำบลหนองหิน
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

จานวน

7,200 บาท

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลตำบลหนองหิน(โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

จานวน

100,000 บาท

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนสำหรับในกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต
ของโรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบลหนองหิน
(สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

จานวน

50,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

1,276,380 บาท

(1) สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม)

รวม

1,226,380 บาท

- ค่ำอำหำรเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีหนองหิน จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) สำหรับนักเรียน
จำนวน 80 คน คนละ 7.37 บำท จำนวน 260 วัน(จัดสรร 100%)
คิดเป็นเงิน 153,296 บำท จึงขอตั้งจ่ำยไว้ 153,300 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

153,300 บาท

-74 - ค่ำอำหำรเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบลหนองหิน จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) สำหรับนักเรียน จำนวน 120 คน
คนละ 7.37 บำท จำนวน 260 วัน (จัดสรร 100%) คิดเป็นเงิน
229,944 บำท จึงขอตั้งจ่ำยไว้ 229,950 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

229,950 บาท

- ค่ำอำหำรเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนชุมชนหนองหิน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) สำหรับนักเรียน จำนวน
440 คน คนละ 7.37 บำท จำนวน 260 วัน (จัดสรร 100%)
คิดเป็นเงิน 843,128 บำท จึงขอตั้งจ่ำยไว้ 843,130 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

จานวน

843,130 บาท

(2) วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย ได้แก่ ค่ำเสื้อ กำงเกง
รองเท้ำบู๊ท หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

20,000 บาท

(3) วัสดุการศึกษา
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรศึกษำหรือสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภำพ
และวัสดุคงทนถำวรฯ เช่น เครื่องเขียน วัสดุ สื่อ อุปกรณ์
กำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลตำบลหนองหิน ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองกำรศึกษำ)

30,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

(1) ค่าไฟฟ้า
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบำลเทศบำลตำบลหนองหิน สถำนที่อยู่ในควำมดูแลของเทศบำล
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี เป็นต้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

104,500 บาท
90,000 บาท

-75 (2) ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ที่ใช้ในกำรติดต่อรำชกำร รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่ำเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำ
หมำยเลขโทรศัพท์ ค่ำบำรุงรักษำสำย ค่ำภำษี เป็นต้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

จานวน

10,000 บาท

(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม เช่น โทรภำพ
หรือโทรสำร ค่ำเทเลกซี ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริกำรอินเตอร์เน็ต และค่ำสื่อสำรอื่นๆ ฯลฯ รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้รับบริกำร และค่ำใช้จ่ำยที่ต้องชำระพร้อมกัน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

จานวน

4,500 บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม

1,760,000 บาท

รวม
รวม

1,760,000 บาท
1,760,000 บาท

- อุดหนุนโรงเรียนชุมชนหนองหิน
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียน
ชุมชนหนองหิน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

1,760,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

4,634,720 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,672,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

1,672,720 บาท

(1) เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลสำมัญ และจ่ำยเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตำมตำแหน่งและอัตรำที่ ก.ท.กำหนด
โดยคำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)
(2) เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงำนเทศบำลประเภท
บริหำร และประเภทวิชำชีพเฉพำะ/เชี่ยวชำญเฉพำะ ฯลฯ
ที่ควรได้รับตำมที่ระเบียบกำหนด
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

1,053,720 บาท

จานวน

42,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำน
จ้ำงทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง โดยคำนวณ
ตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

481,000 บาท

(4) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน

96,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม
รวม

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน

50,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำลซึ่งมีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบของทำงรำชกำร
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน

30,000 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้รับตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น
ค่ำเย็บหนังสือ หรือเข้ำปกหนังสือค่ำถ่ำยเอกสำร , ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรจัดเก็บขยะ งำนทำควำมสะอำด
ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำของ จ้ำงเหมำกำจัดสิ่งปฏิกูล และค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ
ที่เป็นกิจกำรอำนำจหน้ำที่ ที่สำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยนี้ ฯลฯ
- จ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ หรือ
ค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ในประเภทรำยจ่ำยนี้ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ จำนวน 400,000 บำท และ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 988,000 บำท
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

2,385,000 บาท
100,000 บาท

1,578,000 บาท
1,388,000 บาท
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(2) รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะ รวม
รายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

140,000 บาท

- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนสำธำรณสุข เช่น กำรตรวจสุขภำพผู้สูงอำยุ กำรตรวจสำร
ปนเปื้อนในอำหำร ค่ำจัดอบรม ค่ำวัสดุ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม
ค่ำอำหำรว่ำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

30,000 บาท

- โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด Big Cleaning Day
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร เช่น
ค่ำวัสดุ ป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม

จานวน

10,000 บาท

- โครงการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรคัดแยกขยะ
เพื่อรีไซเคิล เช่น กำรจัดตั้งธนำคำรขยะเพื่อรีไซเคิล กำรคัดแยก
ขยะในครัวเรือน ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรทั้งในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำ
ของพนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

50,000 บาท

ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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(3) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

50,000 บาท

ค่าวัสดุ

จานวน

700,000 บาท

(1) วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุสำนักงำนต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้
ในสำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด
ยำงลบ กำว แฟ้ม โต๊ะ เก้ำอี้ ฯลฯ ซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภำพหรือไม่คงทนสภำพเดิม
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน

30,000 บาท

(2) วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด
เข่ง ผ้ำปูโต๊ะ ถ้วยชำม แก้วน้ำ จำนรอง กระจกเงำ น้ำดื่ม ฯลฯ
ซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภำพหรือไม่
คงสภำพเดิม ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

50,000 บาท

(3) วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ ปูน ทรำย
ปูนซีเมนต์ จอบ เสียม ขวำน เลื่อยไม้ สี ตะปู เหล็กเส้น
ยำงมะตอย ทินเนอร์ แปรงทำสี ไม้ต่ำงๆ กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

20,000 บาท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์
และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น
น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊ำด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตำ
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
จำนวน 250,000 บำท และตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน 250,000 บำท (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน

500,000 บาท

- 80 (5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น
แอลกอฮอร์ ออกซิเจน น้ำยำต่ำงๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ยำคุมกำเนิดสุนัข ทรำยอะเบท
น้ำยำฆ่ำแมลงวัน ฯลฯ ซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภำพหรือไม่คงสภำพเดิม
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน

50,000 บาท

(6) วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย ได้แก่ ค่ำเสื้อ กำงเกง
รองเท้ำบู๊ท หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน

30,000 บาท

(7) วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจำนบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิบ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภำพ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือไม่คงสภำพเดิม
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน

20,000 บาท

รวม

7,000 บาท

(1) ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ที่ใช้ในกำรติดต่อรำชกำร รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่ำเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำ
หมำยเลขโทรศัพท์ ค่ำบำรุงรักษำสำย ค่ำภำษี เป็นต้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน

5,000 บาท

(2) ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่ำฝำกส่งไปรษณีย์
โทรเลข ค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณีย์อำกร
ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น ตั้งจ่ำจำกเงินรำยได้
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน

2,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
(1) ครุภัณงานบ้านงานครัว

รวม

59,000 บาท

รวม

59,000 บาท

จานวน

59,000 บาท

- เครื่องพ่นหมอกควัน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 59,000 บำท
รำคำและคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ ตำมเกณฑ์บัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ปี 2560 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
(1) เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

รวม

168,000 บาท

รวม
รวม

168,000 บาท
108,000 บาท
108,000 บาท

- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
จานวน
เพื่ออุดหนุนให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย ตำมโครงกำร
กำรแพทย์ฉุกเฉินและบริกำรสำธำรณะเพื่อประชำชนชำวจังหวัดเลย
ประจำปีงบประมำณ 2561 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

(2) เงินอุดหนุนเอกชน
- อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
ตาบลหนองหิน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอำสำสมัครสำธำรณสุขมูลฐำนในเขต
เทศบำลตำบลหนองหิน เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนในกำร
ในกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขมูลฐำนในเขตพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้ำน
ในพื้นที่เทศบำลตำบลหนองหิน ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 73 ลงวันที่
14 มกรำคม 2557 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รวม
จานวน

60,000 บาท
60,000 บาท

- 82 -

งบรายจ่ายอื่น

รวม

350,000 บาท

รายจ่ายอืน่

รวม

350,000 บาท

รวม

350,000 บาท

(1) ค่าบริการทีท่ งิ้ ขยะ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรที่ทิ้งขยะให้กับเทศบำลเมืองเลย
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ จำนวน 150,000 บำท ปละ และ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 200,000 บำท
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

7,274,140 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,980,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

1,980,140 บาท

(1) เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลสำมัญ และจ่ำยเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตำมตำแหน่งและอัตรำที่ ก.ท.กำหนด
โดยคำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(กองข่ำง)
(2) เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงำนเทศบำล ประเภท
บริหำร และประเภทวิชำชีพเฉพำะ/เชี่ยวชำญเฉพำะ
ที่ควรได้รับตำมที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(กองช่ำง)

723,240 บาท

(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำน
จ้ำงทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง โดยคำนวณ
ตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ กองช่ำง)

1,075,000 บาท

(4) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง)

จานวน

42,000 บาท

139,900 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

1,924,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

97,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ของพนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง)

จานวน

30,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำลซึ่งมีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบของทำงรำชกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(กองช่ำง)

จานวน

42,000 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้รับตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง)

จานวน

25,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำล้ำงอัดรูป
ค่ำจ้ำงแรงงำนบุคคลภำยนอกให้ดำเนินงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
เช่น งำนดูแลต้นไม้ งำนสนำมหญ้ำและสวนหย่อม งำนพำหนะ
งำนเทคนิคต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำของ และค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ
ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำของ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ที่เป็นกิจกำร
ในอำนำจหน้ำที่ ที่สำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยนี้ ฯลฯ
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ สำหรับ
กำรประชุมอบรมสัมมนำ ฯลฯ หรือค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่สำมำรถ
เบิกจ่ำยได้ในประเภทรำยจ่ำยนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
จำนวน 200,000 บำท และตั้งจ่ำจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน 520,000 บำท (กองช่ำง)

850,000 บาท
720,000 บาท
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(2) รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

รวม

90,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรทั้งในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำ
ของพนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง)

30,000 บาท

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตาบลหนองหิน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร เช่น ค่ำวัสดุกำรเกษตร
ค่ำจัดซื้อพันธุ์พืช ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร คำวัสดุก่อสร้ำง ฯลฯ
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินโครงกำร ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง)

(3) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

40,000 บาท

ค่าวัสดุ

จานวน

925,000 บาท

(1) วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุสำนักงำนต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้
ในสำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด
ยำงลบ กำว แฟ้ม โต๊ะ เก้ำอี้ ฯลฯ ซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภำพหรือไม่คงทนสภำพเดิม
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง)

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์
และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง)

- 86 (2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟ
ปลั๊กไฟฟ้ำ โคมไฟฟ้ำ ฟิวส์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ
วัสดุไฟฟ้ำสำหรับงำนรำชพิธี ไฟกระพริบ ไฟสำย ฯลฯ
ซึ่งโดยสภำพแล้วเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ
หรือไม่คงสภำพเดิม ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ จำนวน 50,000 บำท
และตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 100,000 บำท (กองช่ำง

150,000 บาท

(3) วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด
เข่ง ผ้ำปูโต๊ะ ถ้วยชำม แก้วน้ำ จำนรอง กระจกเงำ น้ำดื่ม ฯลฯ
ซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภำพหรือไม่
คงสภำพเดิม ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง)

5,000 บาท

(4) วัสดุก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ ปูน ทรำย
ปูนซีเมนต์ จอบ เสียม ขวำน เลื่อยไม้ สี ตะปู เหล็กเส้น
ยำงมะตอย ทินเนอร์ แปรงทำสี ไม้ต่ำงๆ กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ

500,000 บาท

- เพื่อซื้อวัสดุก่อสร้ำงเพื่อนำไปสร้ำงบ้ำนให้ประชำชนผู้ด้อยโอกำส
ผู้ยำกไร้และผู้ยำกจน ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ จำนวน 50,000 บำท
และตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 450,000 บำท
(5) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น
แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน สำยไมล์ เพลำ หัวเทียน
กระจกมองข้ำงรถ หม้อน้ำ เบำะรถยนต์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภำพ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภำพหรือไม่คงทนสภำพเดิม
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง)
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น
น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊ำด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตำ
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
จำนวน 30,000 บำท และตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน 90,000 บำท (กองช่ำง)

จานวน

20,000 บาท

120,000 บาท

-87 (7) วัสดุการเกษตร
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรเกตร ได้แก่ ปุ๋ย กรรไกรตัดหญ้ำ
บุ้งกี๋ สำรเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช วัสดุเพำะชำ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง)

30,000 บาท

(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภำพ ฯลฯ และวัสดุซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไปแปรสภำพหรือไม่คงทนสภำพเดิม
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง)

จานวน

20,000 บาท

(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย ได้แก่ ค่ำเสื้อ กำงเกง
รองเท้ำบู๊ท หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง)

จานวน

10,000 บาท

(10) วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจำนบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิบ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภำพ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือไม่คงสภำพเดิม
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง)

จานวน

50,000 บาท

รวม

52,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของสวนสำธำรณะ และสถำนที่อยู่ในควำม
ดูแลของเทศบำล รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น
ค่ำบริกำร ค่ำภำษี เป็นต้น ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง)

จานวน

50,000 บาท

(2) ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่ำฝำกส่งไปรษณีย์
โทรเลข ค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณีย์อำกร
ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง)

จานวน

2,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน

รวม

3,170,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

3,170,000 บาท

1) ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค

รวม

3,170,000 บาท

(1) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จานวน
ซอยเทศบาล 16 หน้าโรงพยาบาลหนองหิน หมู่ที่ 2

2,543,000 บาท

รายละเอียด
ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ
5,220 ตำรำงเมตร หนำ 0.04 เมตร วำงท่อระบำยน้ำ คสล. มำตรฐำนชั้น 3
ขนำด  0.60 เมตร จำนวน 114 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนำด
0.80 x1.00 x1.20 เมตร จำนวน 10 บ่อ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
พร้อมป้ำยโครงกำรโครงสร้ำงเหล็ก ขนำด 1.20 x 2.40 เมตร
จำนวน 1 ป้ำย (รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่เทศบำลกำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง
ซอยเทศบำล 16 หน้ำโรงพยำบำลหนองหิน หมู่ที่ 2
ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่ำง)
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รื้อผิวจราจร
จานวน
ลาดยางเดิม บ้านหนองตากล้า ซอยเทศบาล 3, ซอยเทศบาล 17
หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 5

627,000 บาท

รายละเอียด
- วำงท่อระบำยน้ำ คสล. 3 จุด ๆ ละ 1 แถว จำนวน 8 ท่อน/10 ท่อน
และ 12 ท่อน รวม 30 ท่อน
- รื้อถนนลำดยำง (เดิม) ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดพื้นที่ผิวจรำจร
กว้ำง 6.00 เมตร ยำวรวม 134.00 เมตร หรือพื้นที่รวม 804.00 ตำรำงเมตร
หนำ 0.15 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำรโครงสร้ำงเหล็ก ขนำด 1.20 x 2.40 เมตร
จำนวน 1 ป้ำย (รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่เทศบำลกำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง
ซอยเทศบำล 3, ซอยเทศบำล 17, หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 5
ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่ำง)

- 89 -

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่ออุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ตำมโครงกำรก่อสร้ำง
ขยำยเขตระบบจำหน่ำยแรงต่ำและไฟฟ้ำสำธำรณะ ในเขต
เทศบำลตำบลหนองหิน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่ำง)

รวม
รวม

200,000 บาท
200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000

บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

448,200 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

410,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

410,000 บาท

(1) รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะ รวม
รายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

410,000 บาท

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพสตรี
เช่น ค่ำจัดกิจกรรม ค่ำดำเนินงำนตำมโครงกำร ค่ำวัสดุ
ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม ฯลฯ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

จานวน

20,000 บาท

- โครงการจัดทา ปรับปรุง หรือทบทวนแผนชุมชน
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดทำ ปรับปรุง หรือทบทวน
แผนชุมชน เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักปลัด)

20,000 บาท

- โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์
ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์
ค่ำชุดอุปกรณ์ผลิตปุ๋ยชีวภำพ วัตถุดิบ พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ พร้อม
วัสดุปลูก ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
โครงกำร ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

50,000 บาท

จานวน

- 91 - โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพเด็กและ
เยำวชนสำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมกำรกำรเข้ำค่ำย
กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพของเด็กและเยำวชนในด้ำนอื่นๆ
ตำมควำมเหมำะสม ซึ่งค่ำใช้จ่ำยสำหรับดำเนินโครงกำร เช่น
ค่ำพำหนะสำหรับเดินทำง ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก ค่ำวัสดุ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมโครงกำร ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สุงอายุ ผู้พิการ
จานวน
และผู้ด้อยโอกาส
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำจ้ำงเหมำ
ตำมโครงกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำวัสดุ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป

100,000 บาท

10,000 บาท

- โครงการลดใช้พลังงานในชุมชนตามปรัชญา
จานวน
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใช้จ่ำยตำมโครงกำรลดใช้พลังงำนในชุมชน ตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำวิทยำกร ตลอดจน
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

50,000 บาท

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต
จานวน
เทศบาลตาบลหนองหิน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดในเขตเทศบำลตำบลหนองหิน เช่น ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ค่ำน้ำดื่ม ฯลฯ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ จำนวน 50,000 บำท และ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 50,000 บำท (สำนักปลัด)

100,000 บาท

- 92 - โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก
(26 มิถุนำยน) ประจำปี 2561 เช่น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำน้ำดื่ม ค่ำวัสดุ ฯลฯ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
(สำนักปลัด)
- โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมอำชีพระยะสั้นแก่
ประชำชนในเขตเทศบำลตำบลหนองหิน ฯลฯ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินงำนตำมโครงกำร เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้อบรม
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
(สำนักปลัด)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
(1) ครุภัณฑ์สานักงาน

10,000 บาท

50,000 บาท

รวม

23,200 บาท

รวม

23,200 บาท

จานวน

7,500 บาท

จานวน

4,200 บาท

- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กบำนเลื่อนแบบกระจก
จำนวน 1 ตู้
โดยครุภัณฑ์ที่จัดซื้อรำคำนอกเหนือบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์
เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจัดหำตำมรำคำท้องตลำด
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

(2) ครุภัณฑ์การเกษตร
- เครื่องพ่นยาสะพายหลัง แบตเตอรี่ 25 ลิตร
เพื่อข่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพ่นยำสะพยำยหลัง
แบตเตอรี่ 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
โดยครุภัณฑ์ที่จัดซื้อรำคำนอกเหนือบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์
เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจัดหำตำมรำคำท้องตลำด
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)
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(3) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดเหญ้ำแบบข้อแข็ง
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บำท
รำคำตำมเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี 2560
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)
- ซิงค์อ่างล้างจาน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ ซิงค์อ่ำงล้ำงจำน จำนวน 1 ชุด
โดยครุภัณฑ์ที่จัดซื้อรำคำนอกเหนือบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์
เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจัดหำตำมรำคำท้องตลำด (สำนักปลัด)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
(2) เงินอุดหนุนเอกชน

รวม
จานวน

11,500 บาท
9,500 บาท

จานวน

2,000 บาท

รวม
รวม

15,000 บาท
15,000 บาท

รวม

15,000 บาท

- อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาล
จานวน
ตาบลหนองหิน
เพื่ออุดหนุนศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชนเทศบำลตำบลหนองหิน
ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

15,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

รวม

575,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

555,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

555,000 บาท

(1) รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ

รวม

365,000 บาท

- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จานวน
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำรำชมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร
รัชกำลที่ 10 เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำไม้ดอกไม้ประดับ
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำปัจจัยถวำยพระสงฆ์ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองกำรศึกษำ)

80,000 บาท

- โครงการจัดงานเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
จานวน
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์
ค่ำไม้ดอกไม้ประดับ ค่ำปัจจัยถวำยพระสงฆ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

50,000 บาท

- โครงการวันปิยมหาราช
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเนื่องในวันปิยมหำรำช
ตรงกับวันที่ 23 ตุลำคม ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
รัชกำลที่ 5 เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำดอกไม้ ค่ำพวงมำลำ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

5,000 บาท

- 95 - โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
จานวน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวันจัดงำนพระรำชพิธีถวำย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำไม้ดอก ไม้ประดับ
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำปัจจัยถวำยพระสงฆ์ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

200,000 บำท

- โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี และวันสาคัญทางศาสนา จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมส่งเสริมกำรจัดงำนประเพณี และ
วันสำคัญทำงศำสนำ เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำไม้ดอก ไม้ประดับ
ค่ำปัจจัยถวำยพระสงฆ์และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

30,000 บาท

(2) รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะ รวม
รายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
- โครงการประเพณีวันลอยกระทง
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรประเพณีวันลอยกระทง
เช่น เงินรำงวัล กำรประกวดแข่งขันนำงนพมำศ และประกวด
ขบวนแห่ ประกวดกระทง ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทน
ค่ำของที่ระลึกสำหรับคณะกรรมกำรและผู้เข้ำประกวดนำงนพมำศ
ค่ำอุปกรณ์ในกำรประดิษฐ์กระทง และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยตำมโครงกำร ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

190,000 บาท

150,000 บาท
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เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ค่ำอำหำรและ
ค่ำเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)

จานวน

10,000 บาท

- โครงการประเพณีวันสงกรานต์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรประเพณีวันสงกรำนต์ เช่น
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ เงินรำงวัลกำรประกวดกำรแข่งขัน
ค่ำของรำงวัลสำหรับผู้สูงอำยุ ค่ำดอกไม้สด ค่ำวัสดุ อุปกรณ์
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องตำมโครงกำร ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองกำรศึกษำ)

จานวน

30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอหนองหิน
เพื่ออุดหนุนที่ทำกำรปกครองอำเภอหนองหินตำมโครงกำร
จัดงำนรัฐพิธี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน

รวม
รวม

480,000 บาท
480,000 บาท

รวม

480,000 บาท

(1) รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะ รวม
รายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

480,000 บาท

ค่าใช้สอย

- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเยำวชน
โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขัน เช่น ค่ำตอบแทน
กรรมกำรตัดสิน, ค่ำถ้วยรำงวัล, ค่ำเงินรำงวัล, ค่ำใบประกำศ
ค่ำวัสดุอุปกรณ์กีฬำ ค่ำอำหำร ค่ำน้ำดื่ม ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

จานวน

100,000 บาท

- โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรกีฬำเทศบำลสัมพันธ์
เพื่อเชื่อมควำมสำมัคคีระหว่ำงหน่วยงำนเทศบำลจังหวัดเลย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กีฬำ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม
วัสดุ อุปกรณ์ในกำรแข่งขันและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

จานวน

350,000 บาท

- โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

จานวน

30,000 บาท

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลหนองหิน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรแข่งขันกีฬำเด็กเล็กศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบลหนองหิน เช่น ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมและกิจกรรมกำรแข่งขัน ค่ำเครื่องดื่ม
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (กองกำรศึกษำ)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกำรศึกษำ)

ส่วนที่ 4
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจ่าย

-99 รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
คาแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รับจริง
รายรับ
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
เงินช่วยเหลืองบประมำณเฉพำะกำรประปำ 1,029,300.00 2,146,660.00 4,093,200.00
ค่ำจำหน่ำยน้ำประปำ
746,548.00
801,898.00
906,546.00
ค่ำธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์
6,000.00
9,600.00
11,800.00
ดอกเบี้ย
16,154.70
10,425.53
16,343.85
ค่ำขำยแบบแปลน
7,500.00
รวมรายรับ
1,805,502.70 2,968,583.53 5,027,889.85

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
คาแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จ่ายจริง
รายจ่าย
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
งบกลำง
32,658.00
36,575.00
15,200.00
งบบุคลำกร
572,545.00
628,684.00
443,030.00
งบดำเนินงำน
1,012,391.82 1,920,859.92 2,460,063.24
งบลงทุน
124,000.00
174,100.00
561,560.00
งบรำยจ่ำยอื่น
งบเงินอุดหนุน
7,383.00
รวมรายจ่าย 1,741,594.82 2,767,601.92 3,479,853.24

197,531.63
373,677.83
571,209.46
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
ประมาณการรายรับรวมทัง้ สิ้น

3,621,800 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภท เงินค่าจาหน่ายน้าประปา
ประมำณกำรไว้ตำมที่รำยรับจริงที่เก็บได้
ในปีที่ล่วงมำแล้ว

เป็นเงิน

750,000 บาท

1.2 ประเภท เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
ตั้งรับไว้ตำมงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป

เป็นเงิน 2,871,800 บาท
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา
ประจาปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิ้น 3,621,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
และเงินช่วยเหลือจากงบทัว่ ไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์
งานงบกลาง
งบกลาง

รวม
รวม

(1) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 โดยคำนวณตั้งจ่ำยไว้ ในอัตรำร้อยละ 2
ของประมำณกำรรำยรับตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี 2561 และมิให้นำรำยรับประเภทพันธบัตร เงินกู้
เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมำรวมคำนวณ ดังนี้
ประมำณกำรรำยรับ ปี 2561
750,000 บำท
ตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละ 2 เท่ำกับ
0.02
คิดเป็น
15,000 บำท
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณเฉพาะกิจการประปา

15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
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งานกิจการประปา
งบบุคลากร

รวม
รวม

3,606,800 บาท
1,024,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

1,024,800 บาท

(1) เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลสำมัญ และจ่ำย
เป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
โดยคำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

จานวน

982,800 บาท

จำนวน

735,000 บำท

- เงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา จำนวน

247,800 บำท

(2) เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงำนเทศบำล ประเภท
บริหำร และประเภทวิชำชีพเฉพำะ/เชี่ยวชำญเฉพำะ
ที่ควรได้รับตำมที่ระเบียบกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

42,000 บาท

- เงินงบประมาณเฉพาะกิจการประปา

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

2,253,000 บาท

รวม

54,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

30,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำลซึ่งมีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบของทำงรำชกำร
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

24,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ

จานวน

518,000 บาท
468,000 บาท

- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงแรงงำนบุคคล
ภำยนอกให้ดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เช่น จ้ำงเหมำบริกำร
งำนผลิตและงำนบริกำร งำนซ่อมบำรุง งำนจัดเก็บ งำนบันทึกข้อมูล
และค่ำจ้ำงเหมำอื่นๆ ที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมประเภทรำยจ่ำยนี้ ฯลฯ
- ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
ธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรมสัมมนำ ฯลฯ
รวมถึงค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ในประเภท
รำยจ่ำยนี้ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

(2) รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

รวม

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรสำหรับ
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำน
เทศบำล พนักงำนงำนจ้ำง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

(3) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

20,000 บาท
20,000 บาท

30,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

710,000 บาท

(1) วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุสำนักงำนต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้
ในสำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด
ยำงลบ กำว แฟ้ม โต๊ะ เก้ำอี้ ฯลฯ ซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภำพหรือไม่คงทนสภำพเดิม
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

30,000 บาท

(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟ
ปลั๊กไฟฟ้ำ โคมไฟฟ้ำฟิวส์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ
วัสดุไฟฟ้ำสำหรับงำนรำชพิธี ไฟกระพริบ ไฟสำย ฯลฯ
ซึ่งโดยสภำพแล้วเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ
หรือไม่คงสภำพเดิม
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

100,000 บาท

(3) วัสดุก่อสร้าง
รวม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุก่อสร้ำง เช่น จอบ เสียม
ท่อ PVC ท่อ PE ข้อต่อ ข้องอ วำวสี กำว
รัดแยก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

500,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
รวม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น
น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊ำด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตำ
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

30,000 บาท

-105 (5) วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย ได้แก่ ค่ำเสื้อ กำงเกง
รองเท้ำบู๊ท หมวก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจำนบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมำโมรี่
ปริ๊นเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภำพหรือไม่คงสภำพเดิม

รวม

5,000 บาท

45,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

971,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า
รวม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำโรงสูบน้ำประปำเทศบำล ฯลฯ
สถำนที่อยู่ในควำมดูแลของเทศบำล รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องชำระ
พร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

970,000 บาท

(2) ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่ำฝำกส่งไปรษณีย์
โทรเลข ค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณีย์อำกร
ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

1,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
(1) ครุภัณฑ์การเกษตร

รวม

329,000 บาท

รวม

329,000 บาท

รวม

40,000 บาท

- เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้ำ สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนำที จำนวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 20,000 บำท เป็นเงิน
40,000 บำท
รำคำและคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ ตำมเกณฑ์บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์
ปี 2560
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

(2) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รวม

- ตู้คอนโทรล ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลล์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้คอนโทรล ขนำด 3 แรงม้ำ 380 โวลล์
จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 9,500 บำท

จานวน

57,000 บาท
19,000 บาท

รำคำนอกเหนือบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สำมำรถจัดหำได้ตำม
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน
บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจัดหำตำมรำคำท้องตลำด
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
- ตู้คอนโทรล ขนาด 7 แรงม้า 380 โวลล์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้คอนโทรล ขนำด 7 แรงม้ำ 380 โวลล์
จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 12,000 บำท

จานวน

รำคำนอกเหนือบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สำมำรถจัดหำได้ตำม
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน
บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจัดหำตำมรำคำท้องตลำด
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

24,000 บาท

- 107 - ตู้คอนโทรล ขนาด 2 แรงม้า 380 โวลล์
จานวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้คอนโทรล ขนำด 7 แรงม้ำ 380 โวลล์
จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,000 บำท
รำคำนอกเหนือบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สำมำรถจัดหำได้ตำม
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน
บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจัดหำตำมรำคำท้องตลำด
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

(3) ครุภัณฑ์อนื่ ๆ

รวม

- เครื่องสูบน้าแบบจุ่มใต้น้า ขนาด 5.5 แรงม้า 380 โวลล์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนำด 5.5 แรงม้ำ

จานวน

14,000 บาท

232,000 บาท
116,000 บาท

380 โวลล์จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 58,000 บำท
รำคำนอกเหนือบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สำมำรถจัดหำได้ตำม
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน
บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจัดหำตำมรำคำท้องตลำด
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
- เครื่องสูบน้าแบบจุ่มใต้น้า ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลล์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนำด 3 แรงม้ำ
380 โวลล์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 34,000 บำท

จานวน

68,000 บาท

รำคำนอกเหนือบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สำมำรถจัดหำได้ตำม
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน
บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจัดหำตำมรำคำท้องตลำด
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
- เครื่องสูบน้าแบบจุ่มใต้น้า ขนาด 2 แรงม้า 380 โวลล์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนำด 2 แรงม้ำ
380 โวลล์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บำท

จานวน

รำคำนอกเหนือบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สำมำรถจัดหำได้ตำม
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน
บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจัดหำตำมรำคำท้องตลำด
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา

48,000 บาท

