
ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  2,802,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 88,400 บาท
งบกลาง รวม 88,400 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท.) จํานวน 35,400 บาท
สํารองจ่าย จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือศพกรณีพนักงานหรือลูกจ้างเสียชีวิต

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 50,000 บาท
เพิอจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553 
มาตรา 46 มาตรา 47

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,000,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,000,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 718,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลทีควร
ได้รับตามทีระเบียบกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลูกจ้างประจําเทศบาล จํานวน 12 เดือน 
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิมต่าง ๆ 
ของพนักงานจ้างเทศบาล

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,623,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซือจัดจ้าง 
ตรวจงานจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอ คูเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างประจํา

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 471,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายการจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักพาหนะ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ 
เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง ฯลฯ เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 317,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน 
เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอีต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ลําโพง 
ไมโครโฟน ไฟฉาย ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก 
สบู่ แปรง แก้วนํา ไม้กวาด ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี 
ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน 
นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน 
สี แปรงทาสี กระดาษ โปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ 
กระดาษต่อเนือง แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 810,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ภายในสํานักงาน และสถานทีอยู่
ในความดูแลของเทศบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน 
เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานทีใช้งานราชการ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครือง 
ค่าเช่าหมายเลขโทรเลข ค่าบํารุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น

งบลงทุน  เป็นเงิน 90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 90,000 บาท
เครืองดูดโคลนครบชุด จํานวน 1 ชุด
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองดูดโคลนใช้ในกิจการประปา
(ราคาตามท้องตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 หน้า 179 ลําดับที 29
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอ คูเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 44,559,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,073,300 บาท
งบบุคลากร รวม 6,393,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,626,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 696,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี  
จํานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้บริหาร ได้แก่ นายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน  จํานวน 12
 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร จํานวน 2 คน  จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
จํานวน 1 คน ทีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน  จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลดังต่อไปนี
1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลตําบล  จํานวน 1 คน
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตําบล  จํานวน 1 คน
3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน 10 คน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,766,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,655,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 228,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลตําแหน่ง
นักบริหาร จํานวน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 830,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
และลูกจ้างชัวคราว
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 53,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป และลูกจ้างชัวคราว 

งบดําเนินงาน รวม 2,290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซือจัดจ้าง ตรวจงานจ้างและควบ
คุมงานก่อสร้าง ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ของทางราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 840,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่ารับวารสาร ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
1. ประเภท ค่ารับรอง  จํานวน 30,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าของขวัญ 
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเนืองกับการเลียงรับรองรวม
ทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง
การต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงานตรวจงาน 
หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน
2. ประเภท ค่าเลียงรับรอง  จํานวน  30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเลียง
รับรองในการประชุมสภาเทศบาล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 250,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าตอบแทนเบียเลียง เป็นต้น
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 158 ลําดับที 2
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ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ สําหรับค่าเบียเลียงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ

โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตัง
เทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 158 ลําดับที 1

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับโครงการ 
ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
ประจําปี 2561 หน้า 142 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุ 
ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 605,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน 
เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอีต่าง ๆตู้ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ลําโพง ไมโครโฟน 
ไฟฉาย ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ แปรง 
แก้วนํา ไม้กวาด ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก 
ยางใน หัวเทียน อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทุกชนิด เป็นต้น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน 
นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเครือง ฯลฯ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ วัสดุเพาะชํา พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี แปรงทาสี 
กระดาษ โปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 730,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ภายในสํานักงานและสถานทีอยู่ใน
ความดูแลของเทศบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน 
เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานทีใช้ในงานราชการ รวมถึงค่าใช้จ่าย
ทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุง
รักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์โทรเลข 
ค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น 
โทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร 
ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ตและ
ค่าสือสารอืน ๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย เพือให้ได้รับบริการและค่า
ใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าจัดทําป้ายชือซอย ถนน ในเขตเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายบอกชือถนน ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
ตําบลหินเหล็กไฟ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟกําหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 172 ลําดับที 12
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งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ (งานประเพณีขึนเขาพนมรุ้ง)
จํานวน 20,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989
ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 164 ลําดับที 2
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอคูเมือง (งานรัฐพิธี) 
จํานวน 10,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989
ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 164 ลําดับที 1
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอคูเมือง (งานพิธีถวายพระบรมศพฯ)
จํานวน 20,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989
ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 164 ลําดับที 1

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989
ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 165 ลําดับที 1

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 293,900 บาท
งบบุคลากร รวม 293,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 293,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 293,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,541,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,640,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,640,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,220,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลทีควรได้รับ
ตามทีระเบียบกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
และลูกจ้างชัวคราว

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปและลูกจ้างชัวคราว

งบดําเนินงาน รวม 900,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 265,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 205,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
จํานวน 200,000 บาท
2. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซือจัดจ้าง ตรวจงาน
จ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ จํานวน 5,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบของทางราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
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ค่าใช้สอย รวม 490,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 130,800 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่ารับวารสาร ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจําพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก ค่าพาหนะ 
ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ

โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษี เช่น ค่าจ้างเหมา 
ค่าคัดลอกข้อมูล ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 159 ลําดับที 8

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุ
ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน 
เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอีต่าง ๆตู้ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอ 
ไม้บรรทัด ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ลําโพง ไมโครโฟน 
ไฟฉาย ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก 
ยางใน หัวเทียน อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทุกชนิด เป็นต้น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี แปรงทาสี 
กระดาษ โปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,247,100 บาท
งบบุคลากร รวม 647,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 647,100 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 407,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลูกจ้างประจําเทศบาล จํานวน 12 เดือน 
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป และลูกจ้างชัวคราว 

งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือเงิน
ตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ
โครงการฝึกซ้อมแผนเพือป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนระดับท้องถิน
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 161 ลําดับที 1
       
โครงการลดอุบัติภัยทางถนน จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน เช่น ค่าอาหาร
และเครืองดืมค่าวิทยากร แผงกันจราจร กรวย เสือสะท้อนแสง และค่า
อุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0801.4/ว 668 ลงวันที 27 มีนาคม 2560
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 161 ลําดับที 4

โครงการสํารวจระบบไฟฟ้าในครัวเรือนในเขตเทศบาล
ตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 126 ลําดับที 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุ 
ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ลําโพง 
ไมโครโฟน ไฟฉาย ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก 
ยางใน หัวเทียน อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทุกชนิด เป็นต้น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน 
นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ รองเท้า ถุงมือ 
ผ้า หมวก ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น หัวฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง 
หมวกดับเพลิง ชุดดับเพลิง ฯลฯ 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,896,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,831,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,831,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 918,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลทีควรได้รับ
ตามทีระเบียบกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 774,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
และลูกจ้างชัวคราว

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปและลูกจ้างชัวคราว

วันทีพิมพ์ : 5/11/2561  15:59:07 หน้า : 9/25



งบดําเนินงาน รวม 1,065,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซือจัดจ้าง ตรวจงานจ้าง และควบ
คุมงานก่อสร้าง ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา 
ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 920,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เป็นต้น

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก ค่าพาหนะ 
ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุ
ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน 
เช่น เก้าอี กระดาษ หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก 
ยางใน หัวเทียน อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทุกชนิด เป็นต้น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี แปรงทาสี 
กระดาษ โปสเตอร์ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง แผ่นวงจรอิเล็คทรอนิคส์
เป็นต้น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,063,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,839,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 29,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรับปริญญา (บัณฑิตน้อย) จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในงานวันรับปริญญา (บัณฑิตน้อย)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 146 ลําดับที 3

โครงการแข่งขันกีฬาสี จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกียวข้องในโครงการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เช่น วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561
หน้า 147 ลําดับที 5
โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 144 ลําดับที 7

โครงการวันไหว้ครู จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการวันไหว้ครูของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 146 ลําดับที 2
             

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุ 
ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 1,810,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล เช่น เก้าอี กระดาษ หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เช่น ผงซักฟอก สบู่ แปรง แก้วนํา ไม้กวาด ฯลฯ
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,218,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล จํานวน 80 คน จํานวน 260 วัน
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 166 ลําดับที 2
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) 
จํานวน 260 วัน ซึงมีโรงเรียน ดังนี
1. โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ    จํานวน 242 คน
2. โรงเรียนบ้านสาวเอ้            จํานวน 152 คน
3. โรงเรียนบ้านคูบอน            จํานวน   66 คน
4. โรงเรียนบ้านสระปะคํา        จํานวน   86 คน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 23301
ลงวันที 14 มิถุนายน 2560
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 166 ลําดับที 2        

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 392,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
จํานวน 80 คน จํานวน 245 วัน
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 166 ลําดับที 1

           

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เช่น พู่กัน สี แปรงทาสี กระดาษ โปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น

วัสดุการศึกษา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เช่น สมุด แบบเรียนชนิดต่าง ๆ หรืออืน ๆ ทีเกียวข้อง เป็นต้น

วันทีพิมพ์ : 5/11/2561  15:59:07 หน้า : 12/25



งบเงินอุดหนุน รวม 2,224,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,224,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,224,000 บาท
เพือเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการค่าอาหารกลางวันในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)
จํานวน 200 วัน ซึงมีโรงเรียน ดังนี
1. โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ    จํานวน 242 คน 
     จํานวน 968,000 บาท
2. โรงเรียนบ้านสาวเอ้            จํานวน 152 คน
     จํานวน 608,000 บาท
3. โรงเรียนบ้านคูบอน            จํานวน   66 คน
     จํานวน 264,000 บาท
4. โรงเรียนบ้านสระปะคํา        จํานวน   86 คน
     จํานวน 344,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816/ว 23301
ลงวันที 14 มิถุนายน 2560
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 166 ลําดับที 1 
           

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,651,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,416,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,416,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,079,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลทีควรได้รับ
ตามทีระเบียบกําหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 259,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลูกจ้างประจําเทศบาล จํานวน 12 เดือน 
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 921,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
และลูกจ้างชัวคราว

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป และลูกจ้างชัวคราว 

วันทีพิมพ์ : 5/11/2561  15:59:07 หน้า : 13/25



งบดําเนินงาน รวม 1,235,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซือจัดจ้าง ตรวจงานจ้าง และควบ
คุมงานก่อสร้าง ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่ารับวารสาร ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ สําหรับค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง อสม. ฯลฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทําหน้าทีดูแลสุขภาพคนในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561
หน้า 149 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุ 
ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 560,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน 
เช่น เก้าอี กระดาษ หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ แปรง 
แก้วนํา ไม้กวาด ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก 
ยางใน หัวเทียน อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทุกชนิด เป็นต้น
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายาต่าง ๆ 
แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เคมีภัณฑ์ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี แปรงทาสี 
กระดาษ โปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ รองเท้า ถุงมือ 
ผ้า หมวก ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง แผ่นวงจรอิเล็ก
ทรอนิคส์ เป็นต้น

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้ในโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 150 ลําดับที 9

โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเกียวกับโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 149 ลําดับที 5

โครงการรณรงค์และแก้ไขโรคระบาด จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด 
เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมา ค่านํามัน ค่านํายา ค่าถุงมือ 
รองเท้า ค่าวัสดุเครืองแต่งกาย และวัสดุอืน ๆ ทีใช้ในโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 150 ลําดับที 8
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โครงการอบรมผู้ประกอบการในการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องในโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 141 ลําดับที 2

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,735,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,410,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,410,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,096,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลทีควรได้รับ
ตามทีระเบียบกําหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 253,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลูกจ้างประจําเทศบาล จํานวน 12 เดือน 
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซือจัดจ้าง ตรวจงานจ้าง 
และควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างประจํา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่ารับวารสาร ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจําพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก ค่าพาหนะ 
ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุ 
ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน 
เช่น เก้าอี กระดาษ หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ลําโพง ไมโครโฟน 
ไฟฉาย ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี แปรงทาสี 
กระดาษ โปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพืนฐาน (จปฐ.) เขตเมือง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสํารวจ จัดเก็บ บันทึกข้อมูลทัว
ไป ตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน ฯลฯ ตาม
หนังสือ ที มท 0810.2/ว 1596 ลงวันที 10 เมษายน 2556
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 154 ลําดับที 4

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ
ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 153 ลําดับที 13
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ
ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับโครงการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 154 ลําดับที 12

โครงการเยียมบ้านคนพิการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ
ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับโครงการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 153 ลําดับที 8

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ
ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 140 ลําดับที 2

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 7,739,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,863,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,863,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 981,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลทีควรได้รับ
ตามทีระเบียบกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
และลูกจ้างชัวคราว

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป และลูกจ้างชัวคราว 

งบดําเนินงาน รวม 1,480,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซือจัดจ้าง ตรวจงานจ้าง 
และควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 535,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 305,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่ารับวารสาร ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับค่าเบียเลียง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุ 
ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 920,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน 
เช่น เก้าอี กระดาษ หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ลําโพง ไมโครโฟน 
ไฟฉาย ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก 
ยางใน หัวเทียน 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ วัสดุเพาะชํา พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี แปรงทาสี 
กระดาษ โปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ รองเท้า ถุงมือ ผ้า 
หมวก ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงทีมีลักษณะ 

งบลงทุน รวม 4,396,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,396,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
(แบบ Overlay) สายบ้านคูบอน - หินเหล็กไฟ

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6 เมตร ยาว 205 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ
กําหนดปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 129 ลําดับที 12

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(แบบ Overlay) สายหินเหล็กไฟ หน้าโรงเรียนสระปะคําถาวร

จํานวน 3,996,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขนาดผิวจราจรกว้าง 5-6 เมตร
ยาว 2,376 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 2 ป้าย
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 131 ลําดับที 21
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 156 ลําดับที 1

โครงการบริหารจัดการขยะและสิงแวดล้อมในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 157 ลําดับที 5

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 142 ลําดับที 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก เช่น ประกาศนียบัตร 
ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าจัดสถานทีเวที เครืองเสียง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นเกียวกับโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564
) ประจําปี 2561 หน้า 144 ลําดับที 5

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเทโวเกมส์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเทโวเกมส์ 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ค่ารางวัล ค่าอาหารเครืองดืม 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นเกียวกับโครงการ ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2589
ลงวันที 3 สิงหาคม 2547 
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 145 ลําดับที 13
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
เช่น ชุดกีฬา ค่าเบียเลียง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2589 
ลงวันที 3 สิงหาคม 2547
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 145 ลําดับที 12

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 125,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง เช่น ค่าจัดสถานที 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ รายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 143 ลําดับที 4

ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีทําบุญตักบาตรเทโว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีทําบุญตักบาตรเทโว 
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร และเครืองดืม ค่าปัจจัยถวายพระ 
ค่าเครืองไทยทาน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 143 ลําดับที 3

ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าตอบแทน ค่าเครืองดืม 
และรายจ่ายทีจําเป็นเกียวกับโครงการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 143 ลําดับที 1

ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าสนับสนุน
ชุมชน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าตอบแทน ค่าเครืองดืม 
และรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวกับโครงการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 143 ลําดับที 2 

ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปี 2561 
หน้า 139 ลําดับที 2
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,797,600 บาท
งบกลาง รวม 10,797,600 บาท
งบกลาง รวม 10,797,600 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,538,200 บาท
เพือชําระเงินต้น สัญญาเลขที 530/138/2551
ลงวันที 31 มีนาคม 2551 (จํานวน 1,538,193.41 บาท)

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 80,300 บาท
ชําระดอกเบีย สัญญา เลขที 530/138/2551 
ลงวันที 13 มีนาคม 2551 (จํานวน 80,246.98)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 46 มาตรา 47 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19
 มิถุนายน 2558  

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลืองบเฉพาะการประปา

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ
เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,796,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการ
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วน และบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 198,300 บาท
1. ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)  
จํานวน 38,300 บาท 
2. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน              
จํานวน 130,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2557 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                            
จํานวน 30,000 บาท
      

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ (เงินช่วยเหลือค่าทําศพ)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 539,400 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)
(จํานวน 539,396 บาท)
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ประมาณการรายรับทังสิน 2,802,100 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 2,802,100 บาท
ค่าจําหน่ายนําจากมาตรวัดนํา จํานวน 1,590,000 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง
ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์

ค่าจําหน่ายนําท่อธาร จํานวน 800 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง
ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์

ค่าจําหน่ายสิงของจากคลังพัสดุ จํานวน 38,300 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง
ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์

ค่าเช่ามาตรวัดนํา จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง
ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์

เงินทีงบประมาณทัวไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 1,000,000 บาท
ประเภทเงินทีงบประมาณทัวไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 12,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง
ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์

ผลประโยชน์อืน รวม 11,000 บาท
ค่าแรง จํานวน 11,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง
ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอ คูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ

อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 44,559,200   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,341,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 1,200,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง
ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง
ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
ภาษีป้าย จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง
ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 1,000 บาท
 ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 144,200 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 2,000 บาท
 ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท
 ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 100 บาท
 ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 40,000 บาท
 ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 40,000 บาท
 ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
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ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,000 บาท
 ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
 ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท
 ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
 ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท
 ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
 ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 10,000 บาท

 ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
 ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 3,000 บาท
 ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 100 บาท
 ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 510,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 110,000 บาท
 ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
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ดอกเบีย จํานวน 400,000 บาท
 ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 201,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 200,000 บาท
 ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 1,000 บาท
 ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,363,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 900,000 บาท
 ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 16,000,000 บาท
 ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,173,000 บาท
 ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท
 ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

ภาษีสุรา จํานวน 1,100,000 บาท
 ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,500,000 บาท
 ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท
 ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
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ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท
 ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 500,000 บาท
 ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 18,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 18,000,000 บาท

 ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา โดยคํานวณจากรายรับจริง 
 ปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
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