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355 ม.1  ซอย-  ถนนราชสีมา-บุรีรัมย  แขวง/ตําบล หินดาด
  เขต/อําเภอ หวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  30240

พื้นที่ 7.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 2,815 คน
ชาย 1,421 คน

หญิง 1,394 คน

ขอมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลหินดาด
อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินดาด

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลหินดาด จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอสภา
เทศบาลตําบลหินดาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลหินดาดจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุก
ทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 33,857,746.56 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 21,374,731.99 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,825,525.36 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 229,148.30 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 29,226,840.29 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 155,051.95 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 89,059.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 172,675.82 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 63,194.75 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,581,697.27 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,165,161.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 21,877,704.53 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 4,272,993.13 บาท

งบบุคลากร จํานวน 5,844,259.94 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,038,392.36 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,999,300.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,722,759.10 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 4,465,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหินดาด
อําเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 140,777.26 155,000.00 180,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 110,626.85 108,500.00 113,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 291,171.47 80,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 15,905.98 35,500.00 66,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 558,481.56 379,000.00 559,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,729,256.02 17,421,000.00 18,941,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,729,256.02 17,421,000.00 18,941,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,278,586.00 11,500,000.00 12,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11,278,586.00 11,500,000.00 12,000,000.00
รวม 29,566,323.58 29,300,000.00 31,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 3,898,390.52 4,669,100.00 4,930,800.00

งบบุคลากร 5,637,656.73 9,687,700.00 11,010,000.00

งบดําเนินงาน 6,393,207.13 10,207,000.00 11,785,000.00

งบลงทุน 1,142,500.00 2,894,200.00 1,644,200.00

งบเงินอุดหนุน 1,169,962.62 1,842,000.00 2,130,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 18,241,717.00 29,300,000.00 31,500,000.00

รวม 18,241,717.00 29,300,000.00 31,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
เทศบาลตําบลหินดาด

อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตําบลหินดาด

อําเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,779,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,070,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,513,000

แผนงานสาธารณสุข 3,738,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,176,000

แผนงานเคหะและชุมชน 870,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 515,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 700,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,207,500

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 4,930,800

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,500,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,306,000 360,000 1,060,000 6,726,000

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,636,000 0 0 2,636,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,670,000 360,000 1,060,000 4,090,000

งบดําเนินงาน 2,635,000 210,000 975,000 3,820,000

    ค่าตอบแทน 240,000 0 215,000 455,000

    ค่าใช้สอย 1,620,000 160,000 630,000 2,410,000

    ค่าวัสดุ 400,000 50,000 125,000 575,000

    ค่าสาธารณูปโภค 375,000 0 5,000 380,000

งบลงทุน 118,000 0 35,700 153,700

    ค่าครุภัณฑ์ 118,000 0 35,700 153,700

งบเงินอุดหนุน 80,000 0 0 80,000

    เงินอุดหนุน 80,000 0 0 80,000

                                             รวม 8,139,000 570,000 2,070,700 10,779,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหินดาด

อําเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

งบบุคลากร 470,000 0 470,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 470,000 0 470,000

งบดําเนินงาน 1,550,000 450,000 2,000,000

    ค่าใช้สอย 1,550,000 150,000 1,700,000

    ค่าวัสดุ 0 300,000 300,000

งบลงทุน 0 600,000 600,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 600,000 600,000

                                             รวม 2,020,000 1,050,000 3,070,000
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 360,000 420,000 780,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 360,000 420,000 780,000

งบดําเนินงาน 563,000 670,000 1,233,000

    ค่าใช้สอย 390,000 160,000 550,000

    ค่าวัสดุ 105,000 510,000 615,000

    ค่าสาธารณูปโภค 68,000 0 68,000

งบลงทุน 0 500,000 500,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 500,000 500,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,000,000 1,000,000

    เงินอุดหนุน 0 1,000,000 1,000,000

                                             รวม 923,000 2,590,000 3,513,000



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,160,000 0 1,160,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,160,000 0 1,160,000

งบดําเนินงาน 2,090,000 120,000 2,210,000

    ค่าตอบแทน 40,000 0 40,000

    ค่าใช้สอย 1,590,000 120,000 1,710,000

    ค่าวัสดุ 460,000 0 460,000

งบลงทุน 8,000 180,000 188,000

    ค่าครุภัณฑ์ 8,000 180,000 188,000

งบเงินอุดหนุน 0 180,000 180,000

    เงินอุดหนุน 0 180,000 180,000

                                             รวม 3,258,000 480,000 3,738,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,014,000 1,014,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,014,000 1,014,000

งบดําเนินงาน 162,000 162,000

    ค่าตอบแทน 42,000 42,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

                                             รวม 1,176,000 1,176,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าถนน รวม

งบเงินอุดหนุน 870,000 870,000

    เงินอุดหนุน 870,000 870,000

                                             รวม 870,000 870,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดําเนินงาน 315,000 315,000

    ค่าใช้สอย 310,000 310,000

    ค่าวัสดุ 5,000 5,000

งบลงทุน 200,000 200,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 200,000

                                             รวม 515,000 515,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 200,000 500,000 700,000

    ค่าใช้สอย 200,000 500,000 700,000

                                             รวม 200,000 500,000 700,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

งบบุคลากร 860,000 860,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 860,000 860,000

งบดําเนินงาน 1,345,000 1,345,000

    ค่าตอบแทน 85,000 85,000

    ค่าใช้สอย 990,000 990,000

    ค่าวัสดุ 260,000 260,000

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 10,000

งบลงทุน 2,500 2,500

    ค่าครุภัณฑ์ 2,500 2,500

                                             รวม 2,207,500 2,207,500
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 4,930,800 4,930,800

    งบกลาง 4,930,800 4,930,800

                                             รวม 4,930,800 4,930,800





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหินดาด
อําเภอ ห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 120,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 86,852.66 93,192.50 99,085.55 100,000.00 -90.00 % 10,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 4,882.20 12,927.17 740.71 15,000.00 -33.33 % 10,000.00
     ภาษีป้าย 19,580.00 35,534.40 40,951.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 111,314.86 141,654.07 140,777.26 155,000.00 180,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 58.20 0.00 29.10 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 312.00 184.00 97.75 500.00 300.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 36,430.00 55,750.00 77,200.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 3,500.00 3,500.00 0.00 3,500.00 100.00 % 7,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ
การโฆษณา

360.00 260.00 140.00 500.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,430.00 1,120.00 1,270.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 480.00 510.00 470.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 11,700.00 5,850.00 4,150.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 4,542.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

8,750.00 9,650.00 18,650.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

6,100.00 5,450.00 6,500.00 6,500.00 7.69 % 7,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 120.00 80.00 110.00 500.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 7,080.00 4,430.00 2,010.00 4,000.00 -50.00 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 80,862.20 86,784.00 110,626.85 108,500.00 113,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 98,798.48 76,029.48 291,171.47 80,000.00 150.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 98,798.48 76,029.48 291,171.47 80,000.00 200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 % 0.00
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 109.10 1,000.00 1.98 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าขายแบบแปลน 21,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 -75.00 % 5,000.00
     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 168.00 92.00 134.00 500.00 100.00 % 1,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 16,760.00 10,070.00 11,270.00 15,000.00 300.00 % 60,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 38,037.10 31,162.00 15,905.98 35,500.00 66,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 555,018.05 563,090.78 434,703.40 600,000.00 0.00 % 600,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 12,839,015.99 13,071,921.12 13,391,067.47 13,000,000.00 7.69 % 14,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,266,190.61 1,240,485.89 1,322,029.88 1,300,000.00 7.69 % 1,400,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 75,715.59 58,829.45 63,248.47 60,000.00 16.67 % 70,000.00
     ภาษีสุรา 583,782.61 589,965.80 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,255,721.19 1,421,748.17 2,246,449.69 2,100,000.00 19.05 % 2,500,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าภาคหลวงแร่ 32,066.48 27,786.74 32,452.73 30,000.00 66.67 % 50,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 19,808.85 27,045.17 17,572.88 30,000.00 -33.33 % 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

217,192.00 303,396.00 220,713.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 620.80 1,202.80 1,018.50 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,845,132.17 17,305,471.92 17,729,256.02 17,421,000.00 18,941,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

7,788,147.00 11,405,777.00 11,278,586.00 11,500,000.00 4.35 % 12,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,788,147.00 11,405,777.00 11,278,586.00 11,500,000.00 12,000,000.00
รวมทุกหมวด 24,962,291.81 29,046,878.47 29,566,323.58 29,300,000.00 31,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหินดาด

อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 31,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 180,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการจัดเก็บรายไดไวเป็นปแรก ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ.2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากรัฐบาลยกเลิกการจัดเก็บภาษีโรง
เรือนและที่ดิน แตยังมีรายไดจากการหนี้คางชําระ

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

ภาษีป้าย จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 113,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวเทาปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทาปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดนอยลง

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดนอยลง

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดนอยลง

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทาปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับดอกเบี้ยเพิ่มมาก
ขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 66,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดนอยลง
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คาจําหนายแบบพิมพ์และคํารอง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,941,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์และลอเลื่อน จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 14,000,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 1,400,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณเพิ่มขึ้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณเพิ่มขึ้น

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,500,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณเพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณเพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวเทาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไวเทาปที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทาปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา

จํานวน 12,000,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณเพิ่มขึ้น  รวม 12,000,000  บาท  รายการดังนี้
- อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน 180,000  บาท
- อุดหนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  จํานวน 3,015,000  บาท
- อุดหนุนเบี้ยยังชีพผูพิการ  จํานวน 1,100,000    บาท
- อุดหนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์  จํานวน  30,000  บาท
- อุดหนุนการบริหารการจัดการศึกษา  จํานวน 2,050,000 บาท
- อุดหนุนทั่วไปดําเนินการตามอํานาจหนาที่  5,625,000  บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 235,979.84 0 0 0 100 % 696,000

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 38,612.8 0 0 0 100 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 38,612.8 0 0 0 100 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

91,347.05 0 0 0 100 % 200,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400 1,490,400 1,490,400 0.64 % 1,500,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,894,952.49 1,490,400 1,490,400 1,490,400 2,636,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,037,752.9 1,539,717.68 1,340,654.08 1,950,000 23.08 % 2,400,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 34,323 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 84,000 101,903.22 128,597.2 186,000 0 % 186,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 238,800 238,440 0 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหินดาด
อําเภอห้วยแถลง    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,396,552.9 1,916,060.9 1,503,574.28 2,220,000 2,670,000
รวมงบบุคลากร 3,291,505.39 3,406,460.9 2,993,974.28 3,710,400 5,306,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 38,500 105,950 107,000 170,000 17.65 % 200,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,740 37,170 14,350 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 42,240 143,120 121,350 240,000 240,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 190,193 134,120 330,356.25 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 380,000 -21.05 % 300,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 70,000 42.86 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 12,500 19,535 111,193 120,000 25 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล 0 0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 500,000

คาใช้จายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการจัดงานวันเทศบาล 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 60,000 66.67 % 100,000

คาใช้จายในการอบรมและทัศนศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร

0 0 0 0 100 % 200,000

คาใช้จายสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาพวงมาลัย คาชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

0 1,500 1,000 10,000 0 % 10,000

ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

23,648 14,460 37,858 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 34,502.45 92,885 71,350 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 260,843.45 262,500 551,757.25 910,000 1,620,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 135,629 105,871 38,651 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,795.2 69,935 16,301.5 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,223 23,320 11,519 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,600 8,950 3,485 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 114,319.96 66,852.79 78,215.29 115,000 -13.04 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 100 299 0 49,500 1.01 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุคอมพิวเตอร 24,900 59,103.7 76,768.3 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 323,567.16 334,331.49 224,940.09 414,500 400,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 144,227.33 132,891.17 144,465.03 200,000 0 % 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 26,421.69 26,993.06 36,181.43 30,000 0 % 30,000

คาบริการโทรศัพท 167,020.02 119,216.04 116,893.59 120,000 0 % 120,000

คาบริการไปรษณีย 1,600 800 2,215 20,000 -50 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,496 14,619.3 13,988 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 348,765.04 294,519.57 313,743.05 385,000 375,000
รวมงบดําเนินงาน 975,415.65 1,034,471.06 1,211,790.39 1,949,500 2,635,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 0 100 % 4,000

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติงาน 0 0 0 3,900 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ)

0 0 0 28,000 200 % 84,000

จัดซื้อโทรศัพทมือถือเฉพาะเครื่องเปลา 6,570 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซ้ือกล้องถายภาพนืง ระบบดิจิตอล 24,500 0 0 0 0 % 0

ลําโพงชุดเครื่องเสียง 0 0 0 0 100 % 30,000

วันที่พิมพ : 19/9/2562  15:14:08 หน้า : 4/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร               
    

0 22,000 0 0 0 % 0

(2) คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า                
  

0 3,200 0 0 0 % 0

(3) คาจัดซื้อเครื่องพิมพ                         
         

0 12,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 0 0 2,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 
นิ้ว)

22,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค สําหรับ
ประมวลผล จํานวน 1  เครื่อง

21,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 43,530 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 117,600 37,200 0 50,400 118,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงห้องน้ําภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลหินดาด

0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 50,000 0
รวมงบลงทุน 117,600 37,200 0 100,400 118,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุน อปท. ที่เป็นเจ้าของโครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ของ อปท. อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา

0 0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
ตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ อปท. อ.ห้วยแถลง จ
.นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 30,000 35,000 40,000 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอ
จักราช  

0 0 0 450,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอห้วยแถลง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอห้วยแถลง
การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี

0 0 0 15,000 66.67 % 25,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอห้วยแถลง 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 35,000 40,000 520,000 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 35,000 40,000 520,000 80,000

รวมงานบริหารทั่วไป 4,414,521.04 4,513,131.96 4,245,764.67 6,280,300 8,139,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 524,246.44 550,260 580,320 284,000 26.76 % 360,000

เงินประจําตําแหนง 38,500 42,000 42,000 20,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 562,746.44 592,260 622,320 304,000 360,000
รวมงบบุคลากร 562,746.44 592,260 622,320 304,000 360,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 27,600 36,000 27,600 50,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,760 6,530 9,350 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 34,360 42,530 36,950 75,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 131,625 136,400 128,660 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 120,000 0 % 120,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 40,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 (1) คาใช้จายโครงการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนชุมชน

0 2,550 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

(2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร   
                                                     
         

0 14,136 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดทําประชาคม 13,178 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี

0 0 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการสื่อประชาสัมพันธ
กิจกรรมของเทศบาลตําบลหินดาด

0 0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย 
สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีใน
การตอต้านทุจริต

0 0 0 10,000 100 % 20,000

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย 
สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีใน
การตอต้านทุจริต 

0 0 9,635 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร
.บ. ข้อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

15,730 0 14,384 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพด้าน
การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี

0 0 0 425,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้และเพิ่มทักษะแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

16,240 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,750 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 182,523 153,086 152,679 715,000 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,623 13,352 40,255 50,000 -80 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 40,000 -75 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 11,095 26,532.5 75,611 60,000 -50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 23,718 39,884.5 115,866 150,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 240,601 235,500.5 305,495 940,000 210,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

(1) คาจัดซื้อตู้เหล็กบนเลื่อนกระจกลางบาน
เลื่อนทึบสูง           
                                                     
          

0 6,000 0 0 0 % 0

(2) คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร/เก้าอี้  
                                                     
                                                     
           

0 7,500 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 19/9/2562  15:14:08 หน้า : 9/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 8,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ
หมึก (inkjet)  จํานวน 1  เครื่อง มี
คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
(หน้า 18) รายการที่ 44 (ตั้งจายรายการ
ใหม)

7,600 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 0 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

   (1)คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร        0 22,000 0 0 0 % 0

(2) คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า                
    

0 3,200 0 0 0 % 0

(3) คาจัดซื้อเครื่องพิมพ                         
     

0 12,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับ
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ณ วันที่ 21 เมษายน 2560

0 19,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,600 70,600 0 13,000 0
รวมงบลงทุน 7,600 70,600 0 13,000 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 810,947.44 898,360.5 927,815 1,257,000 570,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 270,810 545,253.16 760,520 605,000 65.29 % 1,000,000

เงินประจําตําแหนง 13,500 34,604 42,500 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 352,335 379,205 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 48,445 47,450 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 685,090 1,006,512.16 803,020 665,000 1,060,000
รวมงบบุคลากร 685,090 1,006,512.16 803,020 665,000 1,060,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 31,000 14,400 6,300 100,000 50 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 16,800 0 0 20,000 -50 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 15,000 36,000 40,000 25 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 47,800 29,400 42,300 165,000 215,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 39,900 35,620 359,955.9 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 410,000 -2.44 % 400,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 110,000 -54.55 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(3) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

0 23,919 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0 0 25,864 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร 

20,660 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 60,000 -100 % 0

คาใช้จายในการปรับปรุงแผนที่ภาษี 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 0 0 0 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,630 550 8,255 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 63,190 60,089 394,074.9 660,000 630,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 36,659 42,849 38,471 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 4,106 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,673.6 1,531.75 1,489.75 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 10,670 20,925 49,269.2 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 49,002.6 69,411.75 89,229.95 170,000 125,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย 3,795 3,392 2,154 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,795 3,392 2,154 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 163,787.6 162,292.75 527,758.85 1,000,000 975,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

(1) คาจัดซื้อตู้ชนิด 2 บาน                      
        

0 9,950 0 0 0 % 0

(2) คาจัดซื้อตู้ทึบ 2 บาน 1 หลัง           0 8,380 0 0 0 % 0

คาครุภัณฑสํานักงาน (เก้าอี้สํานักงาน) 0 0 0 15,000 -100 % 0

คาจัดซ้ือเครืองพิมพ multifunction แบบ
หมึกฉีด ( inkjet ) 

7,600 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพเช็ค 0 0 0 0 100 % 35,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องอานบัตร 0 0 0 0 100 % 700

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,600 18,330 0 15,000 35,700
รวมงบลงทุน 7,600 18,330 0 15,000 35,700

รวมงานบริหารงานคลัง 856,477.6 1,187,134.91 1,330,778.85 1,680,000 2,070,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 6,081,946.08 6,598,627.37 6,504,358.52 9,217,300 10,779,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 316,670 381,180 403,320 430,000 9.3 % 470,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 316,670 381,180 403,320 430,000 470,000
รวมงบบุคลากร 316,670 381,180 403,320 430,000 470,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 421,040 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 1,400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 (1)  คาใช้จายโครงการจัดตั้งศูนยป้องกัน
และแก้ไขปัญหาลดอุบัติภัยทางถนนในชวง
เทศกาล                                    

0 43,088 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 1,657,300 -100 % 0

คาใช้จายโครงการจัดตั้งศูนยป้องกันและ
แก้ไขปัญหาลดอุบัติภัยทางถนนในชวง
เทศกาล

33,400 0 40,564 60,000 -16.67 % 50,000

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมและฝึก
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 112,595 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

0 0 0 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 14,447 8,122.1 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 33,400 57,535 582,321.1 1,817,300 1,550,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 2,685 0 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 50,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 450 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 450 2,685 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 33,400 57,985 585,006.1 1,867,300 1,550,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 350,070 439,165 988,326.1 2,297,300 2,020,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 40,000 0 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 299,720 309,680 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 19,120 9,160 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 358,840 318,840 0 0 0
รวมงบบุคลากร 358,840 318,840 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 35,027.75 39,200 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 58,700.1 36,745.2 33,241.4 100,000 0 % 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 150,000 0 134,400 200,000 -50 % 100,000

วัสดุอื่น 0 0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 208,700.1 71,772.95 206,841.4 550,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 208,700.1 71,772.95 206,841.4 550,000 450,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

กล้องวงจรปิด ระบบ HD 0 0 0 0 100 % 500,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 (2) คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า               
            

0 3,200 0 0 0 % 0

(1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร               
            

0 22,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อจอภาพ 0 0 7,800 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

โครงการปรับปรุงห้องน้ําอาคารป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยสํานักงานเทศบาลตําบล
หินดาด

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 25,200 7,800 0 600,000
รวมงบลงทุน 0 25,200 7,800 0 600,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 567,540.1 415,812.95 214,641.4 550,000 1,050,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 917,610.1 854,977.95 1,202,967.5 2,847,300 3,070,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 125,414 263,800 36.47 % 360,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 60,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 142,000 188,000 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 12,000 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 142,000 200,000 125,414 323,800 360,000
รวมงบบุคลากร 142,000 200,000 125,414 323,800 360,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 15,000 36,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 15,000 36,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,800 29,400 319,580 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 470,000 -36.17 % 300,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 45,000 -33.33 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(2)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  0 7,270 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

1,712 0 2,046 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 10,000 100 % 20,000

คาใช้จายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก 0 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 3,150 1,800 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 5,512 39,820 323,426 545,000 390,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,847 0 19,787 20,000 -25 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุงานบ้านงานครัว 12,820 0 10,840 20,000 -50 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 2,200 0 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุการศึกษา 5,975 0 27,874 20,000 150 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 26,842 0 58,501 80,000 105,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 19,572.59 16,696.87 32,875.08 48,000 0 % 48,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,528.07 3,668.11 2,311.2 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 7,575.6 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 22,100.66 20,364.98 42,761.88 68,000 68,000
รวมงบดําเนินงาน 54,454.66 60,184.98 439,688.88 729,000 563,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ
หมึก (inkjet) จํานวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
(หน้า 18) รายการที่ 44 (ตั้งจายรายการ
ใหม)

7,600 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ณ 21  เมษายน 2560

0 21,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ 
วันที่ 21 เมษายน 2560

0 4,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,600 25,900 0 0 0
รวมงบลงทุน 7,600 25,900 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 204,054.66 286,084.98 565,102.88 1,052,800 923,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 193,200 13.87 % 220,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 144,000 38.89 % 200,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 337,200 420,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 337,200 420,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 (3) คาใช้จายโครงการอาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

0 120,700 0 0 0 % 0

) คาใช้จายโครงการเปิดโลกกว้าง 19,089 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ

8,874 0 0 40,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการสืบสาน อนุรักษไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีในวันสําคัญทาง
ศาสนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหิน
ดาด 

0 0 0 5,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการอาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

120,160 0 104,280 110,000 9.09 % 120,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาคาจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว)

0 0 0 36,000 11.11 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 148,123 120,700 104,280 191,000 160,000
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 497,998 350,255 250,474.2 530,000 -3.77 % 510,000

วัสดุการศึกษา 255,075 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 753,073 350,255 250,474.2 530,000 510,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,417.1 6,944.3 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 7,417.1 6,944.3 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 908,613.1 477,899.3 354,754.2 721,000 670,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหินดาด

0 0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 500,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 500,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียน 0 0 0 40,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินดาด ตามโครงการ
พัฒนาการเรียนวิทยาศาสตรด้วยกิจกรรม 
Science Show

0 0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินดาด ตามโครงการ
พัฒนากีฬาฟุตบอล

0 0 0 0 100 % 10,000
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินดาดตามโครงการ
อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน

0 0 0 0 100 % 960,000

อุดหนุนโรงเรียนหินดาดวิทยาโครงการสง
เสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

0 0 0 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 972,000 1,002,000 1,008,000 0 0 % 0

คาอาหารกลางวัน 0 0 0 1,012,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 972,000 1,002,000 1,008,000 1,052,000 1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน 972,000 1,002,000 1,008,000 1,052,000 1,000,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,880,613.1 1,479,899.3 1,362,754.2 2,110,200 2,590,000
รวมแผนงานการศึกษา 2,084,667.76 1,765,984.28 1,927,857.08 3,163,000 3,513,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 280,000 292.86 % 1,100,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 907,020 908,160 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 96,580 89,520 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,003,600 997,680 0 340,000 1,160,000
รวมงบบุคลากร 1,003,600 997,680 0 340,000 1,160,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 25,000 -20 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 663,208.75 754,677 1,292,380 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 1,230,000 17.89 % 1,450,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 20,000 50 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 20,000 50 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,590 45,448.6 37,210 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 678,798.75 800,125.6 1,329,590 1,350,000 1,590,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 3,150 0 5,505 11,000 81.82 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,230 9,560 4,000 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 16,400 41,550 5,600 80,000 0 % 80,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 126,980.2 134,267.6 120,070.67 120,000 8.33 % 130,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 36,025 39,950 37,118.99 100,000 0 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 1,284 0 55,000 -81.82 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 13,811 5,960 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 26,000 15.38 % 30,000

วัสดุอื่น 26,425 25,850 148,710 150,000 -86.67 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 237,021.2 258,421.6 321,004.66 642,000 460,000
รวมงบดําเนินงาน 915,819.95 1,058,547.2 1,650,594.66 2,022,000 2,090,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง       

0 0 0 30,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กจํานวน 1 ตู้ 0 0 0 10,000 -100 % 0

ดู้เหล็กบนเลื่อนกระจก ลางบานเลื่อนทึบสูง 0 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซ้ือเครืองตัดหญ้าชนิดข้อออน 22,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (ตั้งโตะ)จอขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 20,000 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร
หรือ LED สี จํานวน 1เครื่อง

0 0 0 20,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า (ขนาด 800 VA) 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 3,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องอานบัตรเอนกประสงค (Smart 
Card Reader)จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 1,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 46,450 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 68,450 0 0 84,000 8,000
รวมงบลงทุน 68,450 0 0 84,000 8,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,987,869.95 2,056,227.2 1,650,594.66 2,446,000 3,258,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน

0 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และลดประชากรสุนัขและแมว

0 0 24,000 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในโครงการรณรงคป้องกันโรคไข้
เลือดออก

0 0 0 20,000 50 % 30,000
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คาใช้จายในโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้และการป้องกัน
โรคเอดส

0 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 24,000 60,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 24,000 60,000 120,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 0 0 197,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

โครงการปรับปรุงห้องน้ําตลาดสดเทศบาล
ตําบลหินดาด

0 0 0 0 100 % 180,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 197,000 0 180,000
รวมงบลงทุน 0 0 197,000 0 180,000

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนโนนจําปา - 
หัวทํานบ ตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขโครงการสงเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนโนนจําปา-หัว
ทํานบ ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

0 0 0 0 100 % 8,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนโนนสงา ตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

0 0 0 0 100 % 8,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนโนนสงา ตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขโครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนป่าสงวน ตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขโครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนป่าสงวนตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

0 0 0 0 100 % 8,000
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อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนพลวงโพธิ์
พัฒนา ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

0 0 0 0 100 % 8,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนเพชรเจริญ 
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน

0 0 0 0 100 % 8,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนเพชรเจริญ 
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุ

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนเมืองเพชร 
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน

0 0 0 0 100 % 8,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนเมืองเพชร 
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุ

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนศิลาประชา
รักษ ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุ

0 0 0 0 100 % 6,000
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อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนศิลาประชา
รักษตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน

0 0 0 0 100 % 8,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลวงโพธิ์
พัฒนา ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขโครงการสงเสริมสุขภาพผู้
สูงอายุ

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลุมดิน ตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

0 0 0 0 100 % 8,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลุมดิน ตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขโครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหินดาด ตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขโครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหินดาดตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

0 0 0 0 100 % 8,000
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านชุมชนโนน
จําปา-หัวทํานบ ตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข โครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านชุมชนโนน
สงา ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านชุมชนป่า
สงวน ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านชุมชนพลวง
โพธิ์พัฒนา ตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข โครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านชุมชนเพชร
เจริญ ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านชุมชนเมือง
เพชร ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน

0 0 0 0 100 % 6,000
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านชุมชนศิลา
ประชารักษ ตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข โครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านชุมชนหลุม
ดิน ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านชุมชนหิน
ดาด ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

0 0 0 0 100 % 6,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 180,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 221,000 60,000 480,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,987,869.95 2,056,227.2 1,871,594.66 2,506,000 3,738,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 109,020.23 308,640 670,000 38.81 % 930,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 12,000 100 % 24,000
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เงินประจําตําแหนง 0 6,677.42 18,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 115,697.65 326,640 742,000 1,014,000
รวมงบบุคลากร 0 115,697.65 326,640 742,000 1,014,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 34,500 42,000 0 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 34,500 42,000 42,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 74,400 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 78,000 -74.36 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 20,000 150 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร        

0 0 11,548 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 85,948 118,000 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 3,738 8,625 10,000 100 % 20,000
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วัสดุคอมพิวเตอร 0 180 25,670.3 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 3,918 34,295.3 60,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 3,918 154,743.3 220,000 162,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโตะคอมพิวเตอรพร้อมเก้าอี้    
จํานวน  1  ชุด

0 7,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 7,500 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างทางลาดและอุปกรณ
อํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการ

31,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 31,000 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 31,000 7,500 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 31,000 127,115.65 481,383.3 962,000 1,176,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 31,000 127,115.65 481,383.3 962,000 1,176,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 495,120 462,235 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 58,000 60,000 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 553,120 522,235 0 0 0
รวมงบบุคลากร 553,120 522,235 0 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 18,715 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 18,715 0 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 18,715 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 571,835 522,235 0 0 0
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 46,615.44 48,554.06 41,021.4 150,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 46,615.44 48,554.06 41,021.4 150,000 0
รวมงบดําเนินงาน 46,615.44 48,554.06 41,021.4 150,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 17,708.95 1,017,585.88 121,962.62 0 0 % 0

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาพิมาย 0 0 0 140,000 -78.57 % 30,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอจัก
ราช

0 0 0 130,000 546.15 % 840,000

รวมเงินอุดหนุน 17,708.95 1,017,585.88 121,962.62 270,000 870,000
รวมงบเงินอุดหนุน 17,708.95 1,017,585.88 121,962.62 270,000 870,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 64,324.39 1,066,139.94 162,984.02 420,000 870,000

งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 1,800 74,021 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,800 74,021 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 1,800 74,021 0 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 1,800 74,021 0 0 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 637,959.39 1,662,395.94 162,984.02 420,000 870,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใช้จายโครงการฝึกอบรมอาชีพ 0 41,125 0 0 0 % 0

(2) คาใช้จายโครงการสงเสริมและฝึกอบรม
อาชี

20,768 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการตรวจเยี่ยมคนพิการใน
เขตชุมชน

0 0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมและจัดตั้งสภา
เด็กและเยาวชน

0 0 0 40,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมอาชีพ 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้า
ทางการเกษตร

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเพื่อ
เรียนรู้อนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวด
ล้อมอยางยั่งยืน

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการเสริมสร้างอาชีพของผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 20,768 41,125 0 100,000 310,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 20,768 41,125 0 105,000 315,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องน้ําผู้สูงอายุและคน
พิการ

0 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 200,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 200,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 20,768 41,125 0 105,000 515,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,768 41,125 0 105,000 515,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดเทศบาลตําบลหินดาด

0 76,675 0 0 0 % 0

(2) โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบลหินดาด

0 200 0 0 0 % 0

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดเทศบาลตําบลหินดาด(งานเทศกาลศาล
เจ้าพอ)

149,721 0 0 0 0 % 0

1.3 โครงการจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธในองคกรและหนวยงานตาง ๆ 

49,865 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลหินดาด

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด
เทศบาลตําบลหินดาด

0 0 108,722 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 199,586 76,875 108,722 300,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 199,586 76,875 108,722 300,000 200,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 199,586 76,875 108,722 300,000 200,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) งานประเพณีลอยกระทง 0 1,200 0 0 0 % 0

(2) งานวันขึ้นปีใหม 0 4,488 0 0 0 % 0

(4) งานประเพณีสงกรานตและพิธีบวงสรวง
ทานท้าวสุรนารี

0 89,090 0 0 0 % 0

(5) งานประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา 0 7,070 0 0 0 % 0

โครงการงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100,000 50 % 150,000

โครงการงานประเพณีวันสงกรานตและพิธี
บวงสรวงทานท้าวสุรนารี

0 0 0 150,000 33.33 % 200,000

โครงการงานประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา 0 0 0 50,000 100 % 100,000

โครงการงานวันขึ้นปีใหม 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม 0 0 0 0 100 % 50,000

งานนมัสการหลวงพอศรี สวัสดีปีใหม 50,555 0 0 0 0 % 0

งานประเพณีลอยกระทง                        
                        

0 0 2,500 0 0 % 0
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งานประเพณีสงกรานต และบวงสรวงทาน
ท้าวสุรนารี     

95,635 0 0 0 0 % 0

งานประเพณีสงกรานตและพิธีบวงสรวง
ทานท้าวสุรนารี            

0 0 41,010 0 0 % 0

งานประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา              
                      

15,820 0 44,385 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 162,010 101,848 87,895 350,000 500,000
รวมงบดําเนินงาน 162,010 101,848 87,895 350,000 500,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 162,010 101,848 87,895 350,000 500,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 361,596 178,723 196,617 650,000 700,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 236,483.2 343,868 326,438.29 600,000 33.33 % 800,000

เงินประจําตําแหนง 13,500 28,162 36,530.16 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 263,055 266,540 0 0 0 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 33,165 30,165 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 546,203.2 668,735 362,968.45 660,000 860,000
รวมงบบุคลากร 546,203.2 668,735 362,968.45 660,000 860,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 3,000 30,000 36,500 80,000 0 % 80,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,432 9,433 5,020 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 10,432 39,433 41,520 85,000 85,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 36,500 78,502 493,600 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 750,000 6.67 % 800,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

6,256 0 3,008 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 25,660 31,855.9 4,880 150,000 -20 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 68,416 110,357.9 501,488 970,000 990,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 11,810 6,369 14,423 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 28,444.83 83,606.45 65,988 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,750 28,940 4,870 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 47,349.93 34,626.75 36,267.75 70,000 0 % 70,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 2,500 0 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 450 12,290 24,369.2 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0 15,400 5,970 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 96,304.76 181,232.2 151,887.95 260,000 260,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 175,152.76 331,023.1 694,895.95 1,325,000 1,345,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

(1) คาจัดซื้อตู้เหล็กบนเลื่อนกระจกลางบาน
เลื่อนทึบสูง

0 6,000 0 0 0 % 0

คาครุภัณฑสํานักงาน (เก้าอี้สํานักงาน) 0 0 0 5,800 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีกหมึก (INKJET 
Printer)  

4,300 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑกอสร้าง

(1) คาจัดซื้อเลื่อยโซยนต 0 40,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 6,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อแบบหลอคอนกรีตทรงเหลื่ือม ขนาด 
15x15x15 ซม.

6,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายรูปแบบธรรมดา  จํานวน 2 
ตัว

6,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน 0 11,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อสวานไฟฟ้า  จํานวน  1  ตัว 15,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

(1) คาจัดซื้อเทปปรับระยะสแตนทเลส 0 8,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเทปวัดระยะทาง 0 0 0 0 100 % 2,500

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัด.ซ้ือเครืองคอมพิวเตอร สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ ๒(จอขนาดไมน้อบกวา 
๑๘.๕ น้ืว)

29,000 0 0 0 0 % 0

คาจัดซ้ือเครืองคอมพิวเตรอโนตบุค สําหรับ
งานประมวลผล

21,000 0 0 0 0 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 

0 0 21,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานประมวลผล  

0 0 20,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED สี แบบ Network  

0 0 9,900 0 0 % 0

เครืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
สําหรับกระดาษ A ๓ 

53,000 0 0 0 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA   ( 
๑Watt)

5,800 0 0 0 0 % 0

เครืองหพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา 25,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 46,380 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 217,480 65,500 52,700 5,800 2,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างหลังคาที่พักผู้ปกครอง ของเด็ก
เล้กศูนยพัมนาเด็กเล้กเทศบาลตําบลหิน
ดาด

99,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. จากเมือง
เพชร ถึงหนองตะลุมปุก

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรวมญาติ
พัฒนา

0 0 0 498,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเมืองเก้า  ชุมชนเมืองเพชร บ้านเมือง
เพชร  หมูที่ 8

474,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายป่าสงวน-หนองปรือน้อย ชุมชนป่า
สงวน บ้านหินดาด หมูที่ 1

0 0 459,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเมืองเพชร-โคกสะทอน ชุมชนเมือง
เพชร    บ้านเมืองเพชร หมูที่ 8

0 0 390,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเมืองเพชร-บ้านโคกสะทอน  
ชุมชนเมืองเพชร   บ้านเมืองเพชร  หมูที่ 8

398,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายป่าสงวน-หนองปรือ  ชุมชนป่าสงวน  
บ้านหินดาด  หมูที่ 1

450,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค 
ชุมชนศิลาประชารักษ หมูที่ ๑ บ้านหินดาด

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลาชุมชนเพชร
เจริญ หมูที่ 8 บ้านเมืองเพชร

0 0 0 207,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมศาลาชุมชน ชุมชน
หลุมดิน หมูทื 10

149,000 0 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยพลวงโพธิ์ 2 
(บ้านประธานบรรชา  แสงชนะ) ชุมชน
พลวงโพธิ์พัฒนา บ้านหลุมดิน หมูทื 10

550,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยลักษระคํามี 
(ชุมชนโนนสงา)

156,000 0 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพักทอ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนสงา หมูที่ 1 
บ้านหินดาด

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพักทอ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา 
หมูที่ 10 บ้านหลุมดิน

0 0 0 430,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพักทอ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนเมืองเพชร หมูที่ 
8 บ้านเมืองเพชร

0 0 0 120,000 -100 % 0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 5,000 -100 % 0

ดครงการปรับปรุงตอเติมหลังศาลาชุมชน
ด้านทิศใต้ ชุมชนเมืองเพชร บ้านเมืองเพชร 
หมูทื 8

199,000 0 0 0 0 % 0

ดครงการวางทอระบายน้ํา จากสี่แยกศาลา
ถึงทางแยกไปชุมชนโนนจําปา-หัวทํานบ 
ชุมชนหินดาด บ้านหินดาด หมูทื 1

532,700 0 0 0 0 % 0

ดครงการวางทอระบายน้ําจากบ้านนายศรี
นวล ถึงบ้านนายจรัญ ชุมชนโนนจําปา-หัว
ทํานบ  บ้านหินดาด หมูทื 1

224,000 0 0 0 0 % 0

ปรับปรุงตอเติมศาลาชุมชน ชุมชนป่าสงวน 
บ้านหินดาด  หมูทื 1

40,000 0 0 0 0 % 0
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ปรับปรุงศาลาชุมชนด้านทิศตะวันตก  
ชุมชนเพชรเจริญ  หมูทื 8

159,000 0 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการวางทอระบายน้ําจากสระน้ํา
ประปาถึงสระน้ําป้าสมจิตร ชุมชนเพชร
เจริญ หมูที่ 8

0 766,000 0 0 0 % 0

4. โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลาชุมชน 
ชุมชนเมืองเพชร บ้านเมืองเพชร หมูที่ 8

0 78,000 0 0 0 % 0

5. โครงการ ปรับปรุงซอมแซมศาลาชุมชน 
ชุมชนโนนจําปา-หัวทํานบ บ้านหินดาด หมู
ที่ 1

0 87,000 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา  ซอยค้าดี (โรง
งานน้ําปลา) ชุมชนหินดาด  บ้านหินดาด  
หมูที่ 1 วางทอระบายน้ํา คสล.ปากลิ้นราง 
ชั้น 3 ศก. 0.40 เมตร  รางระบายน้ํา คสล. 
ทับหลังทอระบายน้ํา  และบอพัก คสล. 
จํานวน  17  บอ  ความยาว 173  เมตร  
ตามรูปแบบและรายการละเอียดที่เทศบาล
กําหนด  พร้อมป้ายแสดงรายละเอียด
โครงการ  จํานวน  1  ป้าย

326,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 44,000 36,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,756,700 975,000 885,000 2,760,000 0
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รวมงบลงทุน 3,974,180 1,040,500 937,700 2,765,800 2,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 4,695,535.96 2,040,258.1 1,995,564.4 4,750,800 2,207,500

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,695,535.96 2,040,258.1 1,995,564.4 4,750,800 2,207,500
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 140,986 140,916 0 9,000 11.11 % 10,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 500 0 % 500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 2,412,100 2,528,800 2,710,000 11.25 % 3,015,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 758,400 888,000 1,140,000 -3.51 % 1,100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 12,500 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000

สํารองจาย 11,973 0 0 143,100 -5.45 % 135,300

รายจายตามข้อผูกพัน 109,274.46 117,717.06 106,610.52 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 20,000 -75 % 5,000

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

0 0 0 30,000 16.67 % 35,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

0 0 0 200,000 0 % 200,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

673,481 316,000 344,980 356,000 1.12 % 360,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 8,952 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมงบกลาง 957,166.46 3,775,133.06 3,898,390.52 4,678,600 4,930,800
รวมงบกลาง 957,166.46 3,775,133.06 3,898,390.52 4,678,600 4,930,800
รวมงบกลาง 957,166.46 3,775,133.06 3,898,390.52 4,678,600 4,930,800

รวมแผนงานงบกลาง 957,166.46 3,775,133.06 3,898,390.52 4,678,600 4,930,800
รวมทุกแผนงาน 17,776,119.7 19,100,567.55 18,241,717 29,300,000 31,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหินดาด

อําเภอ หวยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,139,000 บาท

งบบุคลากร รวม 5,306,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,636,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 696,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 27,600 บาท/เดือน รวม 12 เดือนจายเปนเงินเดือนรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆ ละ 15,180 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 4,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน และ จายเปนเงินคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี จํานวน  2 อัตราๆ
ละ 3,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตราๆ ละ 4,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน และ จาย
เปนเงินคาตอบแทนพิเศษ ตําแหนงรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆ ละ 3,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 9,660 บาท/เดือน รวม 12 เดือน และ จายเปนเงินเดือนที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีจํานวน 1 อัตราๆ ละ 6,900 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย เงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
  

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 15,180 บาท/เดือน รวม 12 เดือน และ จายเปนเงินคา
ตอบแทนรองประธานสภา
เทศบาล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 12,420 บาท/เดือน รวม 12 เดือน และจาย
เปนคาตอบแทนสมาชิกสภา เทศบาล
จํานวน 10 อัตราๆ ละ 9,660 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อยางอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,670,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,400,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป 
จํานวน 6 อัตรา  รวม 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนงปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ทองถิ่นระดับกลาง)  ในอัตราเงินเดือน 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 84,000 บาท
ตามระเบียกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2547

เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง พนักงานเทศบาลดังนี้
(1)  ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง )  เดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 84,000บาท
(2)  รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
(3)  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
(4)  หัวหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) เดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 18,000 บาทตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล
จังหวังนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวของ อัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ แทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลว. 27
 เมษายน 2559
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งบดําเนินงาน รวม 2,635,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการตางๆ หรือสภา
เทศบาลแตงตั้งตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาเชาบาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะไดรับเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา ตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น  (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 1,620,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานใหผูรับจางทํางานอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใช
เปนการประกอบ ดัดแปลงซอมแซมตอเติม เสริมสรางวัสดุ ครุภัณฑ์ และอยู
ในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน จางเหมาทําความสะอาด จางเหมาแรง
งานของบุคคลภายนอก คาจางเหมาสูบน้ํา คาจางแบกหามสัมภาระ คา
จาง กําจัดปลวก ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ เชนคาธรรมเนียมศาล คา
ลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย สัมมาตางๆ ตามระเบียบฯคาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ เปนตน
(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท

(1)  คาใชจายเพื่อเปนคารองรับ ตั้งไว  50,000  บาท
- เพื่อจายเปนคารับรองบุคคล หรือคณะบุคคลตางๆ ที่มาตรวจหรือมาเยี่ยม
เยือนเทศบาลในโอกาสตางๆ หรือคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
เทศบาล หรือการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ที่เปนไปตามระเบียบกฎหมาย
กําหนด
(สํานักปลัดเทศบาล)
(2)  คาใชจายในงานรัฐพิธี  ตั้งไว  100,000  บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี หรืองาน
วันสําคัญ ของชาติที่รัฐบาลกําหนด เชน วันจักรี วันปยมหาราช วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ โดยจายเปนคามหรสพ วัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ในการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนเพื่อมารวม
งานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆคาอาหารเครื่องดื่มรับรองแขกผูมีเกียรติ ตลอด
จนคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งผูบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลหินดาด กรณีหมดวาระการดํารงตําแหนงเชนคาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการตางๆ คาตอบแทน ตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวของ
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาใชจายในการจัดงานวันทองถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย ไดแก คาจัดทําปาย คา
อาหารและเครื่องดื่ม สําหรับผูที่เขารวมกิจกรรมวันทองถิ่นไทย และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของตามความจําเปนและเหมาะสม(สํานักปลัดเทศบาล)
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 8 หนา 94
 ขอ 12

คาใชจายในการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ไดแก คาจัดทําปาย คา
อาหารและเครื่องดื่ม สําหรับผูที่เขารวมกิจกรรมวันเทศบาล และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของตามความจําเปนและเหมาะสม(สํานักปลัดเทศบาล)
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 8 หนา 94
 ขอ 11

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาใชจายในการอบรมและทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมและทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง  ฯลฯ เชน คาวิทยากร คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาที่พัก คา
อาหารเลี้ยงรับรองตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 8  หนา 95
 ลําดับที่ 7(สํานักปลัดเทศบาล)

คาใชจายสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาสนับสนุนประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตย
ในเขตเทศบาลทุกระดับ เชน สนับสนุนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาพวงมาลัย คาชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวง
มาลา หรือพวงหรีดตามความจําเปน
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม ปรับปรุงครุภัณฑ์ สิ่งกอสราง และ
ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ(ยกเวน บํารุงรักษาหรือซอม
แซมโครงสรางของครุภัณฑ์ขนาดใหญ)(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทําเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อ
ใหไดมาซึ่ง กรรมสิทธิ์ในวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเชน เครื่อง
เขียน สมุด กระดาษ ซอง ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุสํานักงาน
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงทรัพย์สินวัสดุสํานักงาน
ใหสามารถใชงานตามปกติ
(3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุสํานักงานเชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกัน คาติดตั้ง เปนตน
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ ในวัสดุไฟฟาและวิทยุ หรืออุปกรณ์ไฟฟาตางๆ ซึ่งมี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลื้อง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ฟวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟ สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา สายโทรศัพท์ ฯลฯ รวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลงตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุไฟฟาและวิทยุ
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงทรัพย์สินวัสดุไฟฟาและ
วิทยุใหสามารถใชงานไดตามปกติ
(3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกัน คาติดตั้ง เปนตน
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อแลกเปลี่ยน จางทํา ทําเองหรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ ในวัสดุงานบาน งานครัว ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แปรง ไมกวาด คราด ที่ตักขยะ ฯลฯ
 รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุงานบานงานครัว
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงทรัพย์สินวัสดุงานบาน
งานครัว ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
(3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุบานงานครัว เชน คาขนสงคาภาษี คา
ประกันคาติดตั้ง เปนตน
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุยานพาหนะและขนสง ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในหมอน้ํารถยนต์ กันชน เบาะรถยนต์ฟล์มกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อคล็อคเกียร์ ฯลฯ
รวมถึงรายการดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงวัสดุยานยนต์พาหนะ
และขนสง ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
(3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกัน คาติดตั้ง เปนตน
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายใหไดมาซึ่งในวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน ดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันเตา แกสหุงตม น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง สําหรับรถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่ง กรรมสิทธิ์ในวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ ซึ่งมีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูกัน
และสี ฟล์ม ฟล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย แผนพับใบ
ปลิว และหรือวัสดุอื่นๆ ที่ใชในการโฆษณาและเผยแพรขาว รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุโฆษณาและเผย
แพร
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงวัสดุโฆษณาและเผย
แพร ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
(3) รายจายที่ตอชําระพรอมกับคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกัน คาติดตั้ง เปนตน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่ง กรรมสิทธิ์ในวัสดุคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล แผงอักขระ หรือแปนพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ รวมถึงราย
จายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุคอมพิวเตอร์
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือชุดไม
เกิน 20,000 บาท
(3) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของใชในการซอมแซมบํารุงวัสดุคอมพิวเตอร์ ให
สามารถใชงานไดตามปกติ
(4) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันคาติดตั้งเปนตน
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 375,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสํานักงานเทศบาล หรืออาคารสถานที่ในความ
ดูแลของสํานักงานเทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสํานักงานเทศบาล หรืออาคารสถานที่ในความดูแล
ของสํานักงานเทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ภายในประเทศ คาโทรศัพท์เคลื่อนที่ และคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท์ คา
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ธนาณัติ ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย์ หรือ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรภาพ หรือโทรสาร คาเทลเล็กซ์ คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ตและสื่อสารอื่นๆ และ ให
หมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาทอง
ตลาด (สํานักปลัดเทศบาล) ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 118  ลําดับที่ 24

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ)ขนาด 24,000 BTU จํานวน 3 เครื่อง
โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
- ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็น  ขนาดไมเกิน40,000
 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร์ 5
- ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง ความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ  เชน แผนฟอกอากาศตะแกรง
ไฟฟา (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟา (Ionizer) เปน
ตน  สามารถดักจับอนุภาค ฝุนละออง และอุปกรณ์สามารถทาความสะอาดได
- มีความหนวงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 118 ขอ 27    (สํานัก
ปลัดเทศบาล)  

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ลําโพงชุดเครื่องเสียง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อลําโพงชุดเครื่องเสียง  จํานวน  1  ชุด  ประกอบดวย
1. เพาเวอร์มิกเซอร์ 12 ชอง 250+250 วัตต์ BLUETOOTH  1ตัว 
2. ตูลําโพง15 นิ้ว1000วัตต์  2ตู 
3 ขาลําโพง 2อัน 
4. สายลําโพง10เมตร 2 เสน
 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 119 ลําดับที่ 29
 (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลทับสวาย ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของ อปท. อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลทับสวายตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
อํานาจหนาที่ของเทศบาล
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 8 หนา 93
 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหวยแถลง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหวยแถลงเพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
จัดงานประเพณีทองถิ่น อําเภอหวยแถลง 
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 8 หนา 94
 ลําดับที่ 5 (สํานักปลัดเทศบาล)

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหวยแถลงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงาน
พิธี

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหวยแถลง เปนคาใชจายใน
การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรืองานวันสําคัญของชาติที่รัฐบาลกําหนด ของ
สวนราชการตางๆ เชนวันจักรี วันปยมหาราช วันเฉลิมพระชนพรรษา ฯลฯ
 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 8 หนา 93 ลําดับ
ที่ 1 (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอหวยแถลง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดหารายไดเพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของกิ่ง
กาชาดอําเภอหวยแถลง  ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 8 หนา 94
 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัดเทศบาล)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 570,000 บาท
งบบุคลากร รวม 360,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน
(กองวิชาการและแผนงาน)
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งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คาจางเหมาแรง
งาน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและ
เผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ  กระจายเสียง โทรทัศน์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกันคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ คา
ติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ จางเหมาแรงงานของภายนอก ตลอดถึงจางเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อ
ปฏิบัติงานดานงานพิมพ์ งานธุรการ งานบันทึกขอมูล เชน จางเหมางานบันทึก
ขอมูล บันทึกระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน (e-plan) บันทึกขอมูลกลาง
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (info) งานจัดทํางบประมาณ งานบันทึก
ขอมูลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ฯลฯ
(กองวิชาการและแผนงาน)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อจัด
ประชุมประชาคมทองถิ่น ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน
ตางๆ เกี่ยวกับจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อนําขอมูลมาจัดทําเปนแผนพัฒนา
ทองถิ่นและกิจกรรมโดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือ คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565 ) แกไข  (ฉบับ 1
) ยุทธศาสตร์ที่ 8 หนา 95 ลําดับที่ 8
(กองวิชาการและแผนงาน)
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คาใชจายโครงการเสริมสรางความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่
ดีในการตอตานทุจริต

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการเสริมสรางความซื่อ
สัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริต ใหกับ
คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางใหมีจิตสํานึก
และคานิยมที่ดีในการตอตานทุจริตและปองกันผลประโยชน์ทับซอน โดยมีคา
ใชจายประกอบดวยคาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรมคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ
(กองวิชาการและแผนงาน)
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565 ) แกไข  (ฉบับที่ 1
) ยุทธศาสตร์ที่ 8 หนา 95 ลําดับที่ 9

คาใชจายโครงการอบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการอบรมใหความรูตาม พ.ร.บ
. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใหผูเขารวมอบรมตระหนักถึงความ
สําคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใสในการทํางานและมีความ
รูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาใช
จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรมคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
(กองวิชาการและแผนงาน)
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565 ) แกไข  (ฉบับที่ 1
)  ยุทธศาสตร์ที่ 8 หนา 96ลําดับที่ 10
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่ง กรรมสิทธิ์ในวัสดุวัสดุสํานักงานตางๆ ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเชน เครื่อง
เขียน สมุด กระดาษ ซอง ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุสํานักงาน
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงทรัพย์สิน วัสดุสํานัก
งาน ใหสามารถใชงานตามปกติ
(3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุสํานักงานเชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกัน คาติดตั้ง เปนตน
(กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่ง กรรมสิทธิ์ในวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ ซึ่งมีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูกัน
และสี ฟล์ม ฟล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย แผนพับใบ
ปลิว และหรือวัสดุอื่นๆ ที่ใชในการโฆษณาและเผยแพรขาว รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุโฆษณาและเผย
แพร
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงวัสดุโฆษณาและเผย
แพร ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
(3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกัน คาติดตั้ง เปนตน
(กองวิชาการและแผนงาน)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่ง กรรมสิทธิ์ในวัสดุคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล แผงอักขระ หรือแปนพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ รวมถึงราย
จายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุคอมพิวเตอร์
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือชุดไม
เกิน 20,000 บาท
(3) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของใชในการซอมแซมบํารุงวัสดุคอมพิวเตอร์ ให
สามารถใชงานไดตามปกติ
(4) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันคาติดตั้ง เปนตน
(วิชาการและแผนงาน)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,070,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,060,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,060,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจํา
ป
จํานวน  3  ตําแหนง  (กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง พนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน ) เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12
 เดือน  เปนเงิน 42,000 บาท
(2) หัวหนาฝายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน) เดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน   เปนเงิน 18,000 บาท 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7 ) ลว. 27 เมษายน 2559
 (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 975,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 215,000 บาท
คาเบี้ยประชุม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกผูไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่เปนคณะ
กรรมการในการจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
(กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนคาเชาบานแกพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา ตามสิทธิที่ควรไดรับ
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานใหผูรับจางทํางานอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใช
เปนการประกอบ ดัดแปลงซอมแซมตอเติม เสริมสรางวัสดุ ครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งกอสราง และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมาแรง
งานทําของ ตลอดถึงจางเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานดานงานพิมพ์ งาน
ธุรการ งานบันทึกขอมูล เชน บันทึกบัญชี บันทึกระบบจัดซื้อจัดจางภาค
รัฐ บันทึกระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน บันทึกขอมูลกลางขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ
(กองคลัง)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง เชน คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม สัมมนาตางๆ
(กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานและพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่
พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561
(กองคลัง)

คาใชจายในการปรับปรุงแผนที่ภาษี จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทํา/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพื่อสามารถนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของ
เทศบาลตําบลหินดาด
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 8 หนา 92
 ลําดับที่ 4(กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์  สิ่งกอสราง  เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ (ยกเวน บํารุงรักษาหรือซอมแซมโครงสรางของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ)
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่ง กรรมสิทธิ์ในวัสดุสํานักงาน ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเชน เครื่องเขียน สมุด กระดาษ ซอง ฯลฯ รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุสํานักงาน
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงทรัพย์สินวัสดุสํานักงาน
ใหสามารถใชงานตามปกติ
(3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุสํานักงานเชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกัน คาติดตั้ง เปนตน
(กองคลัง)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อแลกเปลี่ยน จางทํา ทําเองหรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ ในวัสดุงานบาน งานครัว ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แปรง ไมกวาด คราด ที่ตักขยะ ฯลฯ
 รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุงานบานงานครัว
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงทรัพย์สินวัสดุงานบาน
งานครัว ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
(3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุบานงานครัว เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันคาติดตั้ง เปนตน
(กองคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุยานพาหนะและขนสง ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในหมอน้ํารถยนต์ กันชน เบาะรถยนต์ฟล์มกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อคล็อคเกียร์ ฯลฯ
รวมถึงรายการดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงวัสดุยานยนต์พาหนะ
และขนสง ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
(3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกัน คาติดตั้ง เปนตน
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่นสําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่ง กรรมสิทธิ์ในวัสดุคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล แผงอักขระ หรือแปนพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ รวมถึงราย
จายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุคอมพิวเตอร์
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือชุดไม
เกิน
20,000 บาท
(3) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของใชในการซอมแซมบํารุงวัสดุคอมพิวเตอร์ ให
สามารถใชงานไดตามปกติ
(4) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันคาติดตั้ง เปนตน
(กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ธนาณัติ  ดวงตราไปรษณียากร  คาเชาดูไปรษณีย์ หรือ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงานคลัง (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 35,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องพิมพ์เช็ค จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จํานวน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การบริหารจัดการหนวยงาน 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ระบบการพิมพ์ : Impact dot matrix,Bi-direction with logic seeking
- จํานวนเข็มพิมพ์ : ไมต่ํากวา 20 pins
- ความเร็วในการ
พิมพ์ : HIGH SPEED DRAFT 480 cps, DRAFT 360 cps, NLQ 180
 cps, LQ 120 cp-
- ขนาดตัวอักษรตอนิ้ว  : 10, 12 cpi
-ความกวางของพื้นที่การพิมพ์  : ไมตํากวา 240 mm
- ทางเขากระดาษ  : สามารถวางสมุดที่ชองปอนกระดาษตรงตําแหนงไหนก็
ได ( Auto  Alignment)
- ชนิด
ของกระดาษ : 
Single sheet of paper, Multilayer carbon paper, Bankbook
(Passbook), Check, voucher
ปรากฎ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนา 116   ลําดับที่ 14
 โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด   (กองคลัง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องอานบัตร จํานวน 700 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องอานบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จํานวน ๑ เครื่อง ราคา 700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
  - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
  - สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
ปรากฎ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 115   ลําดับที่ 5
   (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ
 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ) (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,020,000 บาท

งบบุคลากร รวม 470,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 470,000 บาท
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 470,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนหรือคาจางลูกจางประจํา  พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป จํานวน 2  อัตรา รวม 12 เดือน
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 1,550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,550,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานใหผูรับจางทํางานอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใช
เปนการประกอบ ดัดแปลงซอมแซมตอเติม เสริมสรางวัสดุ ครุภัณฑ์  และอยู
ในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน จางเหมาทํา ความสะอาด จางเหมาแรง
งานของบุคคลภายนอก คาจางเหมาสูบน้ํา คาจางแบกหามสัมภาระ คา
จาง กําจัดปลวก ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการจัดตั้งศูนย์ปองกันและแกไขปัญหาลดอุบัติภัยทางถนนในชวง
เทศกาล

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดตั้งศูนย์ปองกันและแกไขปัญหา
ลดอุบัติภัยทางถนนในชวงเทศกาล โดยจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร คา
จางเหมาบริการเครื่องขยายเสียง อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ และคาตอบแทน
คณะกรรมการ ตลอดจนคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาใชจายฝึกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการฝึกซอมแผนปองกันภัยฝาย
พลเรือน โดยจายเปนคา วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร คาจางเหมาบริการเครื่องขยาย
เสียง อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ และคาตอบแทนคณะกรรมการ ตลอดจนคา
ใชจายตางๆที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งกอสราง เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ (ยกเวน บํารุงรักษาหรือซอมแซมโครงสรางของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ)
(สํานักปลัดเทศบาล)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,050,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์  สิ่งกอสราง  เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ (ยกเวน บํารุงรักษาหรือซอมแซมโครงสรางของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุยานพาหนะและขนสง ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไป เชน หมอน้ํารถยนต์ กันชน เบาะรถยนต์ฟล์มกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อคล็อคเกียร์ ฯลฯ
รวมถึงรายการดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงวัสดุยานยนต์พาหนะ
และขนสง ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
(3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันคาติดตั้ง เปนตน
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล เบนซิน แกสหุง
ตม จาระบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ และจักรยานยนต์
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป
เอง  แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิมอีกตอไป  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทน
ถาวร  และมีอายุการใชงานประมาณ  1  ปขึ้นไป  เชน  เครื่องดับเพลิง
เคมี  หัวฉีดน้ําดับเพลิง  หัวฉีดน้ํายาดับเพลิงโฟม  อุปกรณ์ของเครื่องสูบน้ําดับ
เพลิง  และลูกบอลดับเพลิง  ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 600,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

กลองวงจรปด ระบบ HD จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งกลองวงจรปด ระบบ HD บริเวณสามแยกราน
ปณิธาน จํานวน  4  ตัว และบริเวณถนนหมายเลข 226  จํานวน 4 ตัว หมู
ที่ 1 บานหินดาด 
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 104 ลําดับที่ 9 
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุงหองน้ําอาคารปองกันบรรเทาสาธารณภัยสํานักงานเทศบาล
ตําบลหินดาด

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงหองน้ําอาคารปองกันบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเทศบาลตําบลหินดาด   (ตามแบบเทศบาลตําบลหินดาด) ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 98   ลําดับที่ 15
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 923,000 บาท

งบบุคลากร รวม 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจํา
ป
จํานวน  1  ตําแหนง  (กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 563,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานใหผูรับจางทํางานอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใช
เปนการประกอบ ดัดแปลงซอมแซมตอเติมเสริมสรางวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินหรือ
สิ่งกอสราง และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชนคาจางเหมาแรงงานทํา
ของ (กองการศึกษา) 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และ คาลงทะเบียนตางๆ เชน คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม สัมมนาตางๆ   (กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร ของพนักงานและพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
   (กองการศึกษา)

คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหินดาด (กองการศึกษา)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์  สิ่งกอสราง  เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ(ยกเวน บํารุงรักษาหรือซอมแซมโครงสรางของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ) (กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่ง กรรมสิทธิ์ในวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ ซึ่งมีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน เครื่อง
เขียน สมุด กระดาษ ซอง ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุสํานักงาน
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงทรัพย์สินวัสดุสํานักงาน
ใหสามารถใชงานตามปกติ
 (3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุสํานักงานเชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกัน คาติดตั้ง เปนตน
(กองการศึกษา)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อแลกเปลี่ยน จางทํา ทําเองหรือกรณีอื่นใดเพื่อ
ใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ ในวัสดุงานบาน งานครัว ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวร หรือตามปกติอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แปรง ไมกวาด คราด ที่ตักขยะ ฯลฯ
 รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุงานบานงานครัว
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงทรัพย์สินวัสดุงานบาน
งานครัว ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
 (3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุบานงานครัว เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกัน  คาติดตั้ง เปนตน
(กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่ง กรรมสิทธิ์ในวัสดุคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล แผงอักขระ หรือแปนพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ รวมถึงราย
จายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุคอมพิวเตอร์
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือชุดไม
เกิน 20,000 บาท
(3) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของใชในการซอมแซมบํารุงวัสดุคอมพิวเตอร์ ให
สามารถใชงานไดตามปกติ
(4) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกัน คาติดตั้ง เปนตน
(กองการศึกษา)

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ใหกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หินดาด
 (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 68,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหิน
ดาด   (กองการศึกษา)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการน้ําประปาสําหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหินดาด
(กองการศึกษา)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรภาพ โทรสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยว
ของ กับระบบอินเตอร์เน็ต คาจัดทําเว็บไซต์ และสื่อสารอื่นๆ และใหหมาย
ความรวมถึง คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งการบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  
 (กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,590,000 บาท
งบบุคลากร รวม 420,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 420,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการครู/ครูผูดูแลเด็กพรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน  ตามแผนอัตรากําลัง  จํานวน 1 อัตรา(กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1
 อัตรา
(กองการศึกษา)  

งบดําเนินงาน รวม 670,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ซึ่งเทศบาลไดรับการถายโอนตามนโยบายของรัฐบาล โดยตั้งจายไว 2
 ภาคเรียน รวม 245 วันจํานวน  23 คน อัตราคนละ 20 บาทจัด
สรร 100% (245x23x20=112,700บาท) จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562 ปรากฎ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565
 )   ลําดับที่  2  หนา  51
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาคาจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว)

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหินดาด  โดยตั้งจายไว 2 ภาคเรียน  อัตราคนละ 1,700
 บาท จํานวน  23  คน  (23x1,700) = 39,100 บาท  จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562 ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565
 )   หนา 51  ลําดับที่  3
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 510,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)สําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ
. จํานวน 457,971.80 บาท สําหรับซื้อนมพรอมดื่ม ตามโครงการอาหาร
เสริม (นม)โรงเรียนบานหินดาด ตั้งไว 2 ภาคเรียน รวม 260 วัน จํานวนนัก
เรียน 239คน อัตราคนละ7.37บาท (239x260x7.37=457,971.80บาท)จัด
สรรใหเด็กอนุบาลและ เด็ก ป.1-ป.6 ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน2562และ
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหินดาด  จํานวน 44,072.60  บาท ที่ไดรับการถายโอนตามนโยบาย
รัฐบาล ตั้งไว  2 ภาคเรียน รวม 260 วันจํานวนเด็กเล็ก 23 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท  (260x21x7.37=44,072.60) ขอมูล ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2562
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565 )  หนา  51  ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหินดาด จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงซอมแซมอาคาร , หองน้ํา  และภูมิทัศน์
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหินดาด (ตามแบบเทศบาลตําบลหิน
ดาด) ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หนา 53   ลําดับ
ที่  8 (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานหินดาด ตามโครงการพัฒนาการเรียนวิทยาศาสตร์ดวย
กิจกรรม Science Show

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการเรียน
วิทยาศาสตร์ดวยกิจกรรม Science Show  สําหรับโรงเรียนบานหิน
ดาด เชน คาวิทยากร คาอาหารคาอาหารวาง สําหรับผูมีเกียรติ เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ และคาใชจายที่จําเปนอื่นๆ
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หนา 52 ลําดับที่ 4 (กอง
การศึกษา)

อุดหนุนโรงเรียนบานหินดาด ตามโครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล
สําหรับโรงเรียนบานหินดาด เชน คาวิทยากร คาอาหารคาอาหารวาง สําหรับ
ผูมีเกียรติ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และคาใชจายที่จําเปนอื่นๆ
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หนา 52 ลําดับที่ 4 (กอง
การศึกษา)

อุดหนุนโรงเรียนบานหินดาดตามโครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 960,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดยตั้งไว 2 ภาคเรียน รวม 200
 วัน จํานวน 239 คน อัตราคนละ 20 บาท จัดสรร 100%(ขอมูล ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562) (239x200x20= 956,000) จัดสรรใหเด็กเล็ก เด็ก
อนุบาล และนักเรียนประถม ปที่ 1-6 รอยเปอร์เซ็นต์  ปรากฏ ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 50 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา)
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อุดหนุนโรงเรียนหินดาดวิทยาโครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับโรงเรียนหินดาดวิทยา เชน คาวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวาง สําหรับผูมีเกียรติ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และคาใชจายที่
จําเปนอื่นๆ ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 52
  ลําดับที่ 5 (กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,258,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,160,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,160,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,100,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป  3  อัตรา  จํานวน 12
  เดือน  เปนเงิน 1,100,000 บาท  โดยจายใหกับพนักงานเทศบาล  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  จํานวน  1  ตําแหนง เปนเงิน 435,600
 บาท
(2) หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข  จํานวน  1  ตําแหนง เปน
เงิน 411,600 บาท
(3) เจาพนักงานสาธารณสุขฯ  จํานวน  1  ตําแหนง เปนเงิน 252,240 บาท
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  42,000
  บาท  และตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 18,000 บาท
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบดําเนินงาน รวม 2,090,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ที่จะไดรับ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาล ตามสิทธิ์ที่
ควรจะไดรับ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ค่าใช้สอย รวม 1,590,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,450,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานใหผูรับจางทํางานอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใช
เปนการประกอบดัดแปลงซอมแซมตอเติมเสริมสรางวัสดุ ครุภัณฑ์ และอยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมาแรงงานทําของ คาจางเหมาทํา
ความสะอาด  คาจางเหมาขุดหลุมบอขยะ คาจางเหมาฝังกลบขยะ ตัดหญา คา
แปลเอกสาร คาถายเอกสาร เขารูปเลม ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือคาธรรมเนียมตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษาคาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะ
รายจายประเภทนี้ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ เชน คาลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม สัมมนา ตางๆ เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักและนอกราช
อาณาจักร ของพนักงานและพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดดินทางไปราชการ
ของเจาพนักงานทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใช
สอย สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเอง  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเองหรือกรณีอื่น
ใด เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุสํานักงานตางๆ ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม
คงทน ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน เครื่องเขียน สมุด กระดาษ ซอง ฯลฯ
 รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนตน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอ
ไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน ถานหุงตม จาระบี น้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องตัดหญา รถบรรทุกขยะ ฯลฯ – เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อ
เพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการแลกซื้อเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค และหรือน้ํายา
เคมีภัณฑ์ตางๆ ในการทําความสะอาด ลางตลาด หรือกําจัดลูกน้ํา ยุง แมลง
วัน หรือพาหนะนําโรคตางๆ เชน  คลอรีน โซดาไฟ ทรายอะเบท น้ํายาพน
หมอกควัน กํามะถัน กรดตางๆ- เพื่อจายเปนคาวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ดังนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่ง กรรมสิทธิ์ในวัสดุคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล แผงอักขระ หรือแปนพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ รวมถึงราย
จายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุคอมพิวเตอร์
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือชุดไม
เกิน 20,000 บาท
(3) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของใชในการซอมแซมบํารุงวัสดุคอมพิวเตอร์ ให
สามารถใชงานไดตามปกติ
(4) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันคาติดตั้ง เปนตน
(กองวิชาการและแผนงาน)
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ดูเหล็กบนเลื่อนกระจก ลางบานเลื่อนทึบสูง จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก จํานวน 1 ตู ราคา 8,000 บาท
  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - ตูเหล็กบนบานเลื่อนกระจก ลางบานเลื่อนทึบสูง จํานวน ๒ บาน
ราคาตามทองตลาด  ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  หนา 115 ลําดับที่ 8 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการอบรมสรางจิตสํานึกการแยกขยะ
อยางมีคุณภาพ  เปนคาใชจายตางๆที่จําเปนตอการดําเนินการโครงการ
อาทิ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ
. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 1) หนา 106 ลําดับที่ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาใชจายในโครงการรณรงค์ปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใหเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป ไดรับความปลอดภัยจากโรค
ติดตอไขเลือดออก
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ
. 2552
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  หนา 58 ลําดับที่ 1  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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คาใชจายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  ตามหนังสือจังหวัด ที่ นม. 0023.3/ว8985 ลงวันที่ 6
 ธันวาคม 2561 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ
. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557
 ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หนา 58 ลําดับที่ 3
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

โครงการอบรมใหความรูและการปองกันโรคเอดส์ จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมใหความรูและการปองกันโรคเอดส์ใน
ชุมชนและโรงเรียน ในเขตเทศบาลตําบลหินดาดเปนคาใชจายตางๆที่จําเปน
ตอการดําเนินโครงการอาทิเชนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและ
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเปน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ
. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  หนา 58 ลําดับที่ 2
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบลงทุน รวม 180,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 180,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุงหองน้ําตลาดสดเทศบาลตําบลหินดาด จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงหองน้ํา และภูมิทัศน์บริเวณ ตลาดสด
เทศบาลตําบลหินดาด  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ
. 2552
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หนา 57 ลําดับที่ 3  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนโนนจําปา - หัวทํานบ ตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุขโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูง
อายุ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 60
 ลําดับที่ 5
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562  15:14:55 หนา : 44/71



อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนโนนจําปา-หัวทํานบ ตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุขโครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการควบคุมและปองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18
 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 59
 ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนโนนสงา ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขโครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการควบคุมและปองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18
 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 59
 ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนโนนสงา ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูง
อายุ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 60
 ลําดับที่ 5
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562  15:14:55 หนา : 45/71



อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนปาสงวน ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูง
อายุ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 60
 ลําดับที่ 5
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนปาสงวนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขโครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการควบคุมและปองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18
 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 59
 ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขโครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการควบคุมและปองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18
 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 59
 ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562  15:14:55 หนา : 46/71



อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนเพชรเจริญ ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขโครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการควบคุมและปองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18
 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 59
 ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนเพชรเจริญ ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูง
อายุ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 60
 ลําดับที่ 5
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนเมืองเพชร ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขโครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการควบคุมและปองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18
 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 59
 ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562  15:14:55 หนา : 47/71



อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนเมืองเพชร ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูง
อายุ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 60
 ลําดับที่ 5
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนศิลาประชารักษ์ ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูง
อายุ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 60
 ลําดับที่ 5
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนศิลาประชารักษ์ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขโครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการควบคุมและปองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18
 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 59
 ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562  15:14:55 หนา : 48/71



อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลวงโพธิ์พัฒนา ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูง
อายุ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 60
 ลําดับที่ 5
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลุมดิน ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขโครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการควบคุมและปองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18
 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 59
 ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลุมดิน ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูง
อายุ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 60
 ลําดับที่ 5
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหินดาด ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูง
อายุ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 60
 ลําดับที่ 5
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหินดาดตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขโครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการควบคุมและปองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18
 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 59
 ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานชุมชนโนนจําปา-หัวทํานบ ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข โครงการแกไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการแกไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 61
 ลําดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานชุมชนโนนสงา ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข โครงการแกไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการแกไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 61
 ลําดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานชุมชนปาสงวน ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข โครงการแกไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการแกไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 61
 ลําดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา ตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข โครงการแกไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการแกไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 61
 ลําดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานชุมชนเพชรเจริญ ตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข โครงการแกไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการแกไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 61
 ลําดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานชุมชนเมืองเพชร ตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข โครงการแกไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการแกไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 61
 ลําดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานชุมชนศิลาประชารักษ์ ตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข โครงการแกไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการแกไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 61
 ลําดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานชุมชนหลุมดิน ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข โครงการแกไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการแกไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 61
 ลําดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานชุมชนหินดาด ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข โครงการแกไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชนฯ ตามโครงการแกไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์  ของเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1976-2030 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562  
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 หนา 61
 ลําดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,176,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,014,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,014,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 930,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป จํานวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล  จํานวน  1
  อัตรา
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562  15:14:55 หนา : 53/71



เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง พนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ
ตน) เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
(2) หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน)
เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 18,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่7) ลว. 27 เมษายน 2559
(กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 162,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนคาเชาบานแกพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานใหผูรับจางทํางานอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใช
การประกอบดัดแปลงซอมแซมตอเติมเสริมสรางวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งกอ
สราง และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางเหมาแรงงานทําของ
(กองสวัสดิการสังคม)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  จํานวน  20,000  บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานและพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่
พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561
(กองสวัสดิการสังคม)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง เชน คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมสัมมนาตางๆ
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่ง กรรมสิทธิ์ในวัสดุสํานักงาน ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเชน เครื่องเขียน สมุด กระดาษ ซอง ฯลฯ รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุสํานักงาน
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงทรัพย์สินวัสดุสํานักงาน
ใหสามารถใชงานตามปกติ
(3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุสํานักงานเชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกัน คาติดตั้ง เปนตน
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่ง กรรมสิทธิ์ในวัสดุคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผง
อักขระ หรือแปนพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุคอมพิวเตอร์
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือชุดไม
เกิน 20,000 บาท
(3) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของใชในการซอมแซมบํารุงวัสดุคอมพิวเตอร์ ให
สามารถใชงาน
ไดตามปกติ
(4) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกัน คาติดตั้ง เปนตน
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 870,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 870,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 870,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาพิมาย จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาพิมาย  ตั้งไว  30,000  บาท
- เพื่อขยายเขตประปา จากศาลาประชารักษ์ ถึง บานนายทุมิ นามวงษา ระยะ
ทาง 80 เมตร
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หนา 87
  ลําดับที่ 4
(กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562  15:14:55 หนา : 57/71



อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจักราช จํานวน 840,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจักราช  ตั้งไว  70,000  บาท
- เพื่อขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ชุมชนปาสงวน หมู 1 บานหินดาด  จากถนน
อรอย ถึง สระน้ําชุมชนปาสงวน
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2565) แกไข เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หนา 87  ลําดับที่ 5
(กองชาง)
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจักราช  ตั้งไว  350,000  บาท
- เพื่อขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ชุมชนเมืองเพชร หมู 8 บานเมืองเพชร  จากสาม
แยกหนองตะลุมปุก ถึง บานนาย หลา 
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2565) แกไข เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หนา 88  ลําดับที่ 9
(กองชาง)
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจักราช  ตั้งไว  350,000  บาท
- เพื่อขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ชุมชนปาสงวนหมู 1 บานหินดาด  จากสี่แยกหลัง
โรงเรียนหินดาดวิทยา ถึง บานนายสุข พิมพ์เวิน
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2565) แกไข เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หนา 89  ลําดับที่ 11
(กองชาง)
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจักราช  ตั้งไว  70,000  บาท
- เพื่อขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ชุมชนศิลาประชารักษ์ หมู 1 บานหินดาด  จาก
ศาลาชุมชนเดิม ถึง บานนาย ทุมิ นามวงษา 
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2565) แกไข เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หนา 89  ลําดับที่ 12
(กองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 515,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาทางการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาดําเนินงานจัดอบรมการผลิตสินคาทางการเกษตร เพื่อให
ประชาชนไดรับความรูในการผลิตสินคาทางการเกษตร โดยจายเปนคาตอบ
แทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาเอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงคาใช
จายตางๆที่จําเปนในโครงการ
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเพื่อเรียนรูอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวด
ลอมอยางยั่งยืน

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนตําบลหินดาดเพื่อ
การเรียนรูในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยจายเปนคา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาเอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงคา
ใชจายตางๆที่จําเปนในโครงการ
(กองสวัสดิการสังคม)
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4  หนา 56
 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาอบรมใหความรูบทบาทสตรีในดานอาชีพตางๆ โดยจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาเอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึง
คาใชจายตางๆที่จําเปนในโครงการ
(กองสวัสดิการสังคม)
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4  หนา 56
 ลําดับที่ 2
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โครงการเสริมสรางอาชีพของผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอบรมใหความรูแกผูสูงอายุในดานอาชีพตางๆ โดยจายเปนคา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาเอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงคา
ใชจายตางๆที่จําเปนในโครงการ
(กองสวัสดิการสังคม)
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4  หนา 56
 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่ง กรรมสิทธิ์ในวัสดุสํานักงาน ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเชน เครื่องเขียน สมุด กระดาษ ซอง ฯลฯ รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุสํานักงาน
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงทรัพย์สินวัสดุสํานักงาน
ใหสามารถใชงานตามปกติ
(3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุสํานักงานเชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกัน คาติดตั้ง เปนตน
(กองสวัสดิการและสังคม)

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงหองน้ําผูสูงอายุและคนพิการ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงอาคารหองน้ําผูสูงอายุและคนพิการ  ในการ
ปรับระดับพื้นและปูพื้นใหม การซอมหรือการเปลี่ยนชุดสุขภัณฑ์ใหสามารถใช
งานได  รวมถึงงานสีผนังหองน้ํา  ลูกบิด  กลอน ประตู ระบบกอกน้ํา และคา
ใชจายอยางอื่นที่เกี่ยวของ (ตามแบบเทศบาลตําบลหินดาด)
(กองสวัสดิการสังคม)
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (2561-2565) หนา 57 ลําดับที่ 2
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเทศบาลตําบลหินดาด จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา ตามประเภทที่เทศบาลกําหนด โดย
จายเปนคาวัสดุอุปกรณ์กีฬา วัสดุอุปกรณ์สนามกีฬา คาจางเหมาเครื่อง
เสียง คาตอบแทนผูตัดสิน คาดอกไม อาหาร เครื่องดื่มรับรองแขกผูมีเกียรติคา
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเปนในการจัดพิธีเปดและพิธีปดการแขงขันกีฬา ตลอดจนคา
ใชจายอื่นๆที่จําเปน
 โดยตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
   ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หนา 91   ลําดับที่  6

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เชน คาพลุ ดอกไม
ไฟ ตะไลไฟพะเนียง  คาดอกไม อาหาร เครื่องดื่มรับแขกผูมีเกียรติ เงินสนับ
สนุนชุมชน  หนวยงาน หรือผูสงกระทง โคมลอย โคมไฟ ขบวนแห หรือนาง
นพมาศเขารวมประกวด คามหรสพ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน 
 (กองการศึกษา)
หมายเหตุ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) ยุทธศาสตร์ที่ 7
 หนา 90    ลําดับที่ 2
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โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์และพิธีบวงสรวงทานทาวสุรนารี จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และบวงสรวงทานทาว
สุรนารี เชน คามหรสพ คาอาหารเครื่องดื่มรับรองแขกผูมีเกียรติ คาจางเหมา
เครื่องเสียง คาจตุปัจจัยไทยธรรม คาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน (กองการศึกษา)    ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตร์ที่ 7 หนา 90   ลําดับที่ 1        

โครงการงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา เชน  คา
อาหาร เครื่องดื่ม รับรองแขกผูมีเกียรติ คาจางเหมาเครื่องเสียง คาจตุปัจจัย
ไทยธรรม คาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
 (กองการศึกษา)
หมายเหตุ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7
 หนา  90  ลําดับที่ 3

โครงการประเพณีวันขึ้นปใหม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานโครงการประเพณีวันขึ้นปใหม และในการ
จัดงานนมัสการหลวงพอศรี  เชนดอกไม คาอาหาร เครื่องดื่มรับรองแขกผูมี
เกียรติ คาจางเหมาเครื่องเสียง คาจตุปัจจัยไทยธรรม คาวัสดุอุปกรณ์ตลอดจน
คาใชจายอื่นๆที่จําเปน
                  (กองการศึกษา)
                     ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565
)  ยุทธศาสตร์ที่ 7  หนา  91  ลําดับที่  5
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,207,500 บาท

งบบุคลากร รวม 860,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 860,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป จํานวน 3 อัตรา
รวม 12 เดือน
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
(2) หัวหนาฝายการโยธา (นักบริหารงานชาง ระดับตน) เดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 18,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลว. 27 เมษายน 2559
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,345,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนคาเชาบานแกพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา ตามสิทธิที่ควรไดรับ
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 990,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานใหผูรับจางทํางานอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใช
เปนการประกอบดัดแปลงซอมแซมตอเติมเสริมสรางวัสดุ ครุภัณฑ์และอยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมาแรงงานทําของ คาจางเหมาทํา
ความสะอาด คาจางเหมาขุดหลุมบอขยะ คาจางเหมาฝังกลบขยะ คาแปล
เอกสาร คาเอกสาร เขารูปเลม ฯลฯ
(กองชาง)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง เชนคาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม สัมมนาตางๆ
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานและพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่
พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2558
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งกอสราง เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ (ยกเวน บํารุงรักษาหรือซอมแซมโครงสรางของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ)
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่ง กรรมสิทธิ์ในวัสดุสํานักงาน ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเชน เครื่องเขียน สมุด กระดาษ ซอง ฯลฯ รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุสํานักงาน
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงทรัพย์สินวัสดุสํานักงาน
ใหสามารถใชงานตามปกติ
(3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
(กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุกอสรางตางๆ ในการซอมแซมสิ่งกอสราง
ตางๆ เชน เหล็ก หิน ปูน ไม ตะปู กระเบื้อง ทอระบายน้ํา คีม ไขควง(โดย
สภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงทนถาวร มีราคา
ตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน
(กองชาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุยานพาหนะและขนสง ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในหมอน้ํารถยนต์ กันชน เบาะรถยนต์ฟล์มกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ฯลฯ
รวมถึงรายการดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงวัสดุยานยนต์พาหนะ
และขนสง ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
(3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกัน คาติดตั้ง เปนตน
(กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน ถานหุงตม จาระบี น้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องตัดหญา รถบรรทุกขยะ ฯลฯ
(กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่ง กรรมสิทธิ์ในวัสดุคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล แผงอักขระ หรือแปนพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ รวมถึงราย
จายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุคอมพิวเตอร์
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือชุดไม
เกิน 20,000 บาท
(3) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของใชในการซอมแซมบํารุงวัสดุคอมพิวเตอร์ ให
สามารถใชงานไดตามปกติ
(4) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกัน คาติดตั้ง เปนตน
(กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาบริเวณสวนสาธารณะหนาสถานีรถไฟ และ
กระแสไฟฟาสาธารณะใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคในอัตราที่เกิน 10
 เปอร์เซ็นต์
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ

คาจัดซื้อเทปวัดระยะทาง จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส จํานวน 1 มวน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการบริหารจัดการหนวยงาน โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด(กอง
ชาง)
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) แกไข (ฉบับที่ 1
) ยุทธศาสตร์ที่ 8 หนา 92  ลําดับที่ 2
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 4,930,800 บาท

งบกลาง รวม 4,930,800 บาท
งบกลาง รวม 4,930,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันสังคมใหแกพนักงานจางเทศบาล   จํานวนทั้ง
สิ้น  189,600  บาท
โดยคิดในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ 2562
  โดย ถือปฏิบัติหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ
.ศ.2553 โดยตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 500 บาท

โดยตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 080888.2/ว4172  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561  เรื่อง  การตั้งงบประมาณ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ. 2561  ในการนําสงเงินทุนสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเปนราย
ป  ในอัตรารอยละ  0.2  ของคาจางโดยประมาณทั้งป  คํานวณไดดังนี้  เงิน
เดือน  15,800  บาท  x  12  เดือนเปน
เงิน  189,600 x  0.02  / 100  =  37.92  บาท

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 3,015,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหิน
ดาด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกผูอายุโดยการไดรับเบี้ยยังชีพอยางทั่วถึง
และเปนธรรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2500 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
 (กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตําบลหิน
ดาด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกคนพิการโดยการไดรับเบี้ยยังชีพอยางทั่วถึง
และเปนธรรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2500 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
  (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์
ในเขตเทศบาลเนื่องจากไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู
ถูกทอดทิ้งและไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยไดรับการอุดหนุน
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด มท 0891.3/ว1403 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 
(กองสวัสดิการสังคม)

สํารองจาย จํานวน 135,300 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินสํารองไวใชจายในกิจการตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลใน
กรณีที่ไมสามารถคาดการไดลวงหนาหรือเกิดเหตุความจําเปนเรงดวนกรณีฉุก
เฉินหรือเหตุการณ์ที่กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนเปนการทั่วไป
(สํานักปลัดเทศบาล)

 
รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในกิจการจราจรและอื่นๆที่เกี่ยวของโดยตั้งจายจากคาปรับ
จราจรและเงินรายไดของเทศบาลสมทบ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามขอบังคับ
สันนิบาตฯโดยคิดคํานวณอัตรารอยละ 1/6 ของรายรับจริงประจําป 2561 ไม
รวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท โดยในปงบ
ประมาณ 2561 มีรายรับจริงไมรวมเงินอุดหนุนเปนเงิน 18,302,297.6
 บาท คํานวณ 18,302,297.6 x 0.00167 = 30,564.83      บาท ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสันนิบาตสมาคม พ.ศ. 2555
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2549 เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให องค์การบริหาร
สวนตําบลหรือเทศบาล ดําเนินการและบริหารการจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพใน ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0891.3
/ว1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

เงินชวยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพกรณีพนักงานเทศบาลและลูกจางของ
เทศบาลเสียชีวิตในระหวางรับราชการ
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทอง
ถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500
 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2  จากประมาณการรายรับเทศบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําป 2563 (ยกเวนประเภทพันธบัตรเงินกู เงินที่มีผูอุทิศ
ให เงินอุดหนุน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2536และกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542
 ) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ซึ่งใน
ป 2563 ประมาณการรายรับไว 30,000,000 บาทหักประมาณการ ราย
รับ หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 12,000,000 บาท คํานวณได ดัง
นี้ 1,800,000x2/100=360,000 บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มแกพนักงานเทศบาล สําหรับผูบํานาญ จํานวน 12 เดือน
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

5,000

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

35,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,015,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

360,000

สํารองจ่าย 135,300

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,100,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

20,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

5,000

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

35,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,015,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

360,000

สํารองจ่าย 135,300

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,100,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 200,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเดือนพนักงาน 800,000 930,000 1,100,000 580,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 60,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 10,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5,000

ค่าเช่าบ้าน 80,000 42,000 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,500,000 1,500,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

200,000 200,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 696,000 696,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 200,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 108,000

เงินเดือนพนักงาน 3,760,000 7,170,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 470,000 470,000

เงินประจําตําแหน่ง 246,000 426,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 30,000

ค่าเบี้ยประชุม 170,000 170,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000 15,000

ค่าเช่าบ้าน 250,000 392,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 15,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการ 800,000 20,000 1,450,000 300,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน

50,000 50,000 30,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการคัด
แยกขยะมูลฝอยในครัว
เรือน

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาลดอุบัติภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาล

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริม
สร้างความซื่อสัตย์ 
สุจริต และปลูกฝัง
ทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีใน
การต่อต้านทุจริต

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้ตาม พ
.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการ 1,400,000 820,000 4,790,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน

150,000 310,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

150,000 150,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการคัด
แยกขยะมูลฝอยในครัว
เรือน

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาลดอุบัติภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาล

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริม
สร้างความซื่อสัตย์ 
สุจริต และปลูกฝัง
ทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีใน
การต่อต้านทุจริต

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้ตาม พ
.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

120,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 30,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงแผนที่ภาษี

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้
ดูแลเด็ก

20,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
และทัศนศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

120,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

500,000 500,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเทศบาล

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

100,000 170,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงแผนที่ภาษี

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้
ดูแลเด็ก

20,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
และทัศนศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์ป้องกันโรคไข้
เลือดออก

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย โรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสว่าง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

ค่าใช้จ่ายฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
เลือกตั้งทั่วไป

ค่าพวงมาลัย ค่าช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

โครงการงานประเพณี
ลอยกระทง

150,000

โครงการงานประเพณี
วันสงกรานต์และพิธีบวง
สรวงท่านท้าวสุรนารี

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์ป้องกันโรคไข้
เลือดออก

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย โรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสว่าง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

ค่าใช้จ่ายฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
เลือกตั้งทั่วไป

20,000 20,000

ค่าพวงมาลัย ค่าช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

10,000 10,000

โครงการงานประเพณี
ลอยกระทง

150,000

โครงการงานประเพณี
วันสงกรานต์และพิธีบวง
สรวงท่านท้าวสุรนารี

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการงานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา

100,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
เทศบาลตําบลหินดาด

200,000

โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต
สินค้าทางการเกษตร

50,000

โครงการประเพณีวันขึ้น
ปีใหม่

50,000

โครงการฝึกอบรมสภา
เด็กและเยาวชนเพื่อ
เรียนรู้อนุรักษ์ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

200,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว)

40,000

โครงการเสริมสร้าง
อาชีพของผู้สูงอายุ

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และการป้องกันโรค
เอดส์

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการงานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา

100,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
เทศบาลตําบลหินดาด

200,000

โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต
สินค้าทางการเกษตร

50,000

โครงการประเพณีวันขึ้น
ปีใหม่

50,000

โครงการฝึกอบรมสภา
เด็กและเยาวชนเพื่อ
เรียนรู้อนุรักษ์ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

200,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว)

40,000

โครงการเสริมสร้าง
อาชีพของผู้สูงอายุ

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และการป้องกันโรค
เอดส์

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 120,000 80,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 30,000 30,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,000 130,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 510,000

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 5,000 20,000 20,000 15,000

วัสดุอื่น 20,000

วัสดุการศึกษา 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 10,000

ค่าไฟฟ้า 10,000 48,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 230,000 650,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 60,000 290,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000 240,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 105,000 405,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 90,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 510,000

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 60,000 70,000

วัสดุสํานักงาน 110,000 190,000

วัสดุอื่น 20,000

วัสดุการศึกษา 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

15,000 25,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 30,000 40,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 258,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 120,000 120,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

กล้องวงจรปิด ระบบ 
HD

เก้าอี้ทํางาน

เครื่องพิมพ์เช็ค

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ)

ดู้เหล็กบนเลื่อนกระจก 
ล่างบานเลื่อนทึบสูง

8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องอ่านบัตร

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุงห้อง
น้ําตลาดสดเทศบาล
ตําบลหินดาด

180,000

โครงการปรับปรุงห้อง
น้ําอาคารป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเทศบาลตําบล
หินดาด

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลําโพงชุดเครื่องเสียง

ครุภัณฑ์สํารวจ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

กล้องวงจรปิด ระบบ 
HD

500,000 500,000

เก้าอี้ทํางาน 4,000 4,000

เครื่องพิมพ์เช็ค 35,000 35,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ)

84,000 84,000

ดู้เหล็กบนเลื่อนกระจก 
ล่างบานเลื่อนทึบสูง

8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องอ่านบัตร 700 700

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุงห้อง
น้ําตลาดสดเทศบาล
ตําบลหินดาด

180,000

โครงการปรับปรุงห้อง
น้ําอาคารป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเทศบาลตําบล
หินดาด

100,000 100,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลําโพงชุดเครื่องเสียง 30,000 30,000

ครุภัณฑ์สํารวจ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ
ทาง

2,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหินดาด

500,000

โครงการปรับปรุงห้อง
น้ําผู้สูงอายุและคนพิการ

200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทับสวาย ตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. อ
.ห้วยแถลง จ
.นครราชสีมา

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาพิมาย

30,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อําเภอจักราช

840,000

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
ห้วยแถลง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ
ทาง

2,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหินดาด

500,000

โครงการปรับปรุงห้อง
น้ําผู้สูงอายุและคนพิการ

200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทับสวาย ตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. อ
.ห้วยแถลง จ
.นครราชสีมา

20,000 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาพิมาย

30,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อําเภอจักราช

840,000

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
ห้วยแถลง

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนโนนจําปา - หัว
ทํานบ ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนโนนจําปา-หัว
ทํานบ ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

8,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนโนนสง่า ตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนโนนจําปา - หัว
ทํานบ ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนโนนจําปา-หัว
ทํานบ ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

8,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนโนนสง่า ตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนโนนสง่า ตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนป่าสงวน ตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนป่าสงวนตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

8,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมและป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน

8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนโนนสง่า ตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนป่าสงวน ตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนป่าสงวนตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

8,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมและป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน

8,000

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562  15:15:23 หน้า : 22/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนเพชรเจริญ ตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

8,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนเพชรเจริญ ตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนเมืองเพชร ตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

8,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนเมืองเพชร ตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนเพชรเจริญ ตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

8,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนเพชรเจริญ ตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนเมืองเพชร ตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

8,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนเมืองเพชร ตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนศิลาประชารักษ์ 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการส่ง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนศิลาประชารักษ์
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมและป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน

8,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหลวงโพธิ์พัฒนา 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการส่ง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหลุมดิน ตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนศิลาประชารักษ์ 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการส่ง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนศิลาประชารักษ์
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมและป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน

8,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหลวงโพธิ์พัฒนา 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการส่ง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหลุมดิน ตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหลุมดิน ตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหินดาด ตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหินดาดตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

8,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านชุมชนโนน
จําปา-หัวทํานบ ตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข 
โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหลุมดิน ตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหินดาด ตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนหินดาดตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

8,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านชุมชนโนน
จําปา-หัวทํานบ ตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข 
โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านชุมชนโนนสง่า 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านชุมชนป่าสงวน 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านชุมชนพลวงโพธิ์
พัฒนา ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 
โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านชุมชนโนนสง่า 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านชุมชนป่าสงวน 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านชุมชนพลวงโพธิ์
พัฒนา ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 
โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านชุมชนเพชร
เจริญ ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 
โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านชุมชนเมืองเพชร 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านชุมชนศิลา
ประชารักษ์ ตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข 
โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านชุมชนเพชร
เจริญ ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 
โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านชุมชนเมืองเพชร 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านชุมชนศิลา
ประชารักษ์ ตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข 
โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านชุมชนหลุมดิน 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านชุมชนหินดาด 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

6,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอห้วย
แถลง

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอห้วย
แถลงการจัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี และงาน
พิธี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านชุมชนหลุมดิน 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านชุมชนหินดาด 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

6,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอห้วย
แถลง

20,000 20,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอห้วย
แถลงการจัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี และงาน
พิธี

25,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหิน
ดาด ตามโครงการ
พัฒนาการเรียนวิทยา
ศาสตร์ด้วยกิจกรรม 
Science Show

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหิน
ดาด ตามโครงการ
พัฒนากีฬาฟุตบอล

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหิน
ดาดตามโครงการอุด
หนุนสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

960,000

อุดหนุนโรงเรียนหินดาด
วิทยาโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

รวม 4,930,800 2,207,500 700,000 515,000 870,000 1,176,000 3,738,000 3,513,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหิน
ดาด ตามโครงการ
พัฒนาการเรียนวิทยา
ศาสตร์ด้วยกิจกรรม 
Science Show

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหิน
ดาด ตามโครงการ
พัฒนากีฬาฟุตบอล

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหิน
ดาดตามโครงการอุด
หนุนสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

960,000

อุดหนุนโรงเรียนหินดาด
วิทยาโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

รวม 3,070,000 10,779,700 31,500,000
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