
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหินตก

อําเภอ รอนพิบูลย   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 76,595,416 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,618,220 บาท

งบบุคลากร รวม 7,922,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและคาตอบแทนของผู้บริหารท้องถิ่น 
เงินเดือนนายกเทศมนตรี   อัตราเดือนละ  28,800  บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 345,600 บาท เงินเดือน  
รองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 15,840 บาท จํานวน 
2 คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 380,160 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและ
ประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก 
เทศมนตรี ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี 
อัตราเดือนละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 
72,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง
รองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,500 บาท จํานวน 
2 คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนเงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ตั้งจาย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป)
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกเทศมนตรี
อัตราเดือนละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  
72,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ตําแหนง
รองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,500 บาท จํานวน 
2 คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนเงินคาตอบแทน 
และประโยชนตอบแทนอื่นของนายเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจายจากเงินรายได้  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ7,200  บาท จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และ
ประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายเทศมนตรี ฯ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน / คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล 
ในอัตราเดือนละ 15,840  บาท รองประธานสภาเทศบาล
ในอัตราเดือนละ 12,960 บาท สมาชิกสภาเทศบาล ในอัตรา
เดือนละ 10,080 บาท จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และ
ประโยชนตอบ แทนอื่นของประธานสภา รองประธานสภา-
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,074,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,342,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
หัวหน้าฝายอํานวยการ หัวหน้าฝายวิชาการและแผนงาน  
นักทรัพยากรบุคคล  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นักจัดการงานทั่วไป  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  
นักพัฒนาชุมชน  นิติกร เจ้าพนักงานทะเบียน พร้อม
ทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป และตําแหนงอื่นที่
กําหนดขึ้นใหมในแผนอัตรากําลัง 3 ป  จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ 
ให้แกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ จํานวน 
12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 254,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล หัวหน้า -
ฝายอํานวยการ หัวหน้าฝายวิชาการและแผนงาน 
และตําแหนงอื่นที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯจํานวน
12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 393,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
คาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 34,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ
ให้แกพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องกําหนด 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ 
(ฉบับที่ 2) จํานวน 3 อัตรา  ตั้งจายไว้จํานวน  12  เดือน  
ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป)

งบดําเนินงาน รวม 1,635,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

1. คาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้  40,000  บาท เพื่อจายเป็น
คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้างคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่เทศบาลมีอํานาจ
แตงตั้งตามกฎหมายกําหนด  คณะกรรมการดําเนินการสอบ
ตาง ๆ ของเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2. เงินประโยชนตอบแทนอื่น ตั้งไว้  20,000  บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่นลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานและลูกจ้างพนักงานจ้างของเทศบาล  ตั้งจาย
จากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป) 
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คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรที่มีสิทธิเบิกจายตามระเบียบฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาโฆษณา 
คารับวารสาร คาอัดภาพ ถายเอกสารตางๆ ทําภาพไวนิล 
คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจ้าง เหมาบริการ 
คาใช้จายในการดําเนินคดี และรายจายอื่นที่จําเป็นเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท
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1. คาใช้จายเกี่ยวกับงานรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 20,000  บาท  
เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม งาน 12 สิงหาคม  งานวันสําคัญของชาติไทย 
งานวันปยะมหาราช วันเทศบาล และงานพิธีการอื่น ๆ สําหรับ
จายเป็นคาจ้างทําภาพไวนิวสตาง ๆ ธงเฉลิมพระเกียรติและวัสดุ
ตาง ๆ และรายจายอื่นที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินรายได้  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2. คาใช้จายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 20,000 บาท 
เพื่อจายในรายจายในการเลี้ยงรับรองสมาชิกเทศบาลในการ
ประชุมสภาเทศบาลในแตละครั้งหรือคณะกรรมการอนุกรรมการ 
ที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือองคกรปกครองท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน  ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

3. คาใช้จายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง  ตั้งไว้  20,000 บาท 
เพื่อเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะที่มาตรวจงาน
หรือนิเทศนงาน ทัศนศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องไปดําเนินกิจการอื่นใดอันเป็นประโยชนแกเทศบาล 
เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม อาหารวางหรือขนมตางๆ และให้
หมายรวมถึงของขวัญหรือของที่ระลึกที่จะมอบให้  ตั้งจายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

4.  โครงการเฉลิมพระเกียรติ การดําเนินการหรือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ตั้งไว้  20,000 บาท 
คาใช้จายตาง ๆ ของโครงการ เชน โครงการจิตอาสา เป็นต้น
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 
0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
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ในการจัดงาน การจัดการแขงกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและตางประเทศ จํานวน 60,000 บาท

- สําหรับจัดสงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา 
รองประธานสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เข้าอบรม
และประชุม จายเป็น คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาเบี้ยเลี้ยงพยานหรือ
ผู้ต้องหา คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลคาพวงมาลัย 
และเงินชวยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีและกรณี
ที่มีการอบรมสัมมนาฯ ที่หนวยงานราชการจัดขึ้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจาย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป)
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณี
ครบวาระ ยุบสภากรณีแทนตําแหนงที่วางและกรณีคณะ
กรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง  เชน การตอบแทน  
คณะกรรมการตาง ๆ คาวัสดุสําหรับหนวยเลือกตั้ง 
คาสาธารณูปโภค  คาตอบแทน  ปฏิบัติงานตาง ๆ 
คาประชาสัมพันธและ คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่
จําเป็นสําหรับการเลือกตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 123 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

โครงการปรับปรุงศูนยข้อมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหินตกให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ ในการดําเนินโครงการ
ปรับปรุงศูนยข้อมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหินตก
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
ที่ ปช.0004/ว 0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 127 ลําดับที่ 7
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โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีและสงเสริม คุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาวัสดุ คาสมนาคุณวิทยากร คาพาหนะ คาอาหาร 
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม้พิธีเปดและปด และ
คาใช้จายที่จําเป็นในการดําเนินของโครงการอบรมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและสงเสริม คุณธรรม จริยธรรม 
ในการป้องกันการทุจริต ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
ที่ ปช.0004/ว 0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 126 ลําดับที่ 5

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานกิจการสภาของเทศบาลตําบลหินตก

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาวัสดุ คาสมนาคุณวิทยากร คาพาหนะ คาอาหาร 
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม้พิธีเปดและปด และคา
ใช้จายที่จําเป็นในการดําเนินของโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานกิจการสภาของเทศบาล
ตําบลหินตก ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ที่ ปช.0004/ว 0019 
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 126 ลําดับที่ 6
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อจาย
เป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุครุภัณฑตางๆ  เชน  
เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร  รถยนต  
รถจักรยานยนตเครื่องปรับอากาศ  โทรศัพท  และ
อุปกรณตาง ๆ  ของสํานักงานตั้งจายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา  กระดาษถายเอกสาร  หมึกถายเอกสาร 
ไม้บรรทัดแบบพิมพตาง ๆ และหนังสือกฎหมายและ 
ระเบียบตาง ๆ  สมุดบัญชี  ผ้าหมึก  หมึกพิมพ สมุด 
ปากกา  เทปกาว ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสายอากาศหรือ เสาอากาศ 
สําหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแปรงไม้กวาด  เขง  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน 
ปลอกหมอน ผ้าปูโตะ แก้วน้ํา จานรองแก้ว  ถ้วยชาม, 
คูลเลอรใสน้ํา,กระติกน้ําแข็ง,กระติกน้ําร้อน,หม้อหุงข้าวไฟฟ้า, 
น้ํายาทําความสะอาด และวัสดุอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุ
งานบ้านงานครัว  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไม้ตาง ๆ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร 
ปูน ทราย ค้อน ตะปู จอบ เสียม ทอตางๆ โถส้วม 
อางล้างมือ และวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุ
( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  
น้ํามันจาระบี  มันเฟองท้าย  น้ํามันเกียร  และน้ํามันอื่น ๆ  
ที่จําเป็นสําหรับรถยนตและรถจักรยานยนตทั่วไปที่นําไป
ใช้ในราชการของเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อผงหมึก ตลับ  หมึก หัวพิมพ  เมาส  
เมนบอรดแอนดี้ไรส แผนวีดี และประเภทตาง ๆ ที่ใช้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 640,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า ที่ใช้ในสํานักงานเทศบาล  
ตั้งจายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ใช้ในสํานักงานเทศบาล  
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทภายในจังหวัด  คาโทรศัพททางไกล
คาโทรศัพทระหวางประเทศ  คาโทรศัพทเคลื่อนที่  คาเชาเครื่อง
หรือหมายเลขโทรศัพท  สัญญาณอินเตอรเน็ต  คาบํารุงรักษาสาย
ตั้งจายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  
เป็นคาฝากสงไปรษณียภัณฑตาง ๆ เชน  คาจัดซื้อแสตมป์  
คาฝากสงรายเดือนคาธนาณัติ  ดวงตราไปรษณียอากร  
ในการจัดสงหนังสือราชการของเทศบาล  ตั้งจายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
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งบลงทุน รวม 35,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานมีพนักพิงสูง สําหรับตําแหนงนายกเทศมนตรี 
จํานวน 1 ตัว

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานมีพนักพิงสูง สําหรับ
  ตําแหนงนายกเทศมนตรี จํานวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนมาก
  ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
   มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง 
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก 
   (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 
   1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
   ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
-  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา แบบ
   Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
  ไมน้อยกวา 6 MB 
-  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
   อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
        1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผง
        วงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หนวยความจําแยก
        จากหนวยความจําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB
         2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
        ในการใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
        ไมน้อยกวา 2 GB
-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา
   มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
-  มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
   ความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
   ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
-  มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
   หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
   แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
   หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
-  มีแป้นพิมพและเมาส 
-  มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว 
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   ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
-  สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
   และ Bluetooth
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
   มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
  ราคา 2,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
    2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นระดับอําเภอ  อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่ออุดหนุน องคการบริหารสวนตําบลรอนพิบูลย 
ตามโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ 
อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 )
หน้าที่ 128 ลําดับที่ 11 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป)
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,198,800 บาท
งบบุคลากร รวม 3,632,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,632,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,417,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง 
หัวหน้าฝายบริหารงานคลังหัวหน้าฝายการเงินและบัญชี 
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุและ
ตําแหนงอื่นตามที่ ก.ท.จ กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ 
ให้แกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก ผู้อํานวยการกองคลัง 
หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง หัวหน้าฝายการเงินและบัญชี 
และตําแหนงอื่นที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง) 

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 236,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหนงเจ้าพนักงานจัด
เก็บรายได้และตําแหนงอื่นตามที่ ก.ท.จ กําหนด ตั้งจายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 724,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงคนงาน และตําแหนงอื่น
ตามที่ ก.ท.จ กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ 
ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 521,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบ้านของ
พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจายตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสวัสดิการเกี่ยวกับเงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจายตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 224,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นคาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาโฆษณาจัดทําป้าย
เผยแพรงาน คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จาย
ในการดําเนินตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการและคาใช้
จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้ง
จายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่
ที่มาตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปดําเนินกิจการอื่นใด
อันเป็นประโยชนแกเทศบาล ประกอบด้วยคาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม อาหารวางหรือขนมตาง ๆ และให้
หมายความรวมถึง ของขวัญหรือของที่ระลึกที่จะ
มอบให้ ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ คาลงทะเบียนตาง ๆ
คาผานทางดวนพิเศษ ฯลฯ และคาใช้จายที่เกิดขึ้นในกรณีมีการ
อบรม สัมมนา ฯลฯ ที่หนวยงานราชการหรือเอกชนจัดขึ้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจําป 2563 จํานวน 9,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ ประจําป 2563 ได้แก คาวัสดุประชาสัมพันธ 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้าที่ 124 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)
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โครงการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการปรับ
ข้อมูลแผนที่ภาษีแลทะเบียนทรัพยสินได้แก คาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาถายเอกสารและคา
ธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร คาวัสดุตาง ๆ เชน กระดาษ 
ปากกา ดินสอ เป็นต้น และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 
2550, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ ว 3431 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม  2552,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.3/ ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้าที่ 123 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

โครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ชําระภาษีประจําป 2562 จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการมอบ
ประกาศเกียรติคุณให้ผู้ชําระภาษีประจําป 2562 ได้แก 
คาวัสดุประชาสัมพันธ คากรอบป้ายใบประกาศเกียรติคุณ
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 125 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ เชน 
เครื่องพิมพดีด เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร 
เครื่องโทรศัพท เครื่องคอมพิวเตอร โตะ เก้าอี้  หรือ
ยานพาหนะ เชน รถยนต รถจักรยานยนต ฯลฯ และ
คาซอมแซมบํารุงรักษาอาคารศูนยรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตรอาคารพาณิชยและตลาดสดเทศบาล 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน คากระดาษ 
หมึกถายเอกสาร ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด 
ผ้าหมึกพิมพดีด น้ําดื่ม ธงชาติ แบบพิมพตาง ๆ 
และหนังสือกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 
สมุดบัญชี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แก้วน้ํา 
ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ํายาทําความสะอาด น้ํายาถูพื้น 
น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ตะปู สี แปรงทาสี 
กระเบื้อง กอกน้ํา ฯลฯ เพื่อใช้ซอมแซมศูนยรวบรวม
ผลผลิตทางการเกษตร อาคารพาณิชยและตลาดสด
เทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน
คาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง 
น้ํามันจารบี และน้ํามันอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับ
รถยนต รถจักรยานยนต ที่นําไปใช้ในราชการ
ของเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน ผงหมึก
 ตลับหมึก หัวพิมพ เมาสคียบอรด เมนบอรด 
แฮนดี้ไดรส แผนวีซีดี แผนดีวีดี ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 49,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารตลาดสด 
อาคารพาณิชย สวนสาธารณะ และศูนย
รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของเทศบาล 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ใช้ในศูนยรวบรวม
ผลผลิตทางการเกษตร อาคารพาณิชยและ
ตลาดสดของเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง)
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งบลงทุน รวม 44,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มีพนักพิง  จํานวน 3 ตัว จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มีพนักพิง  
  จํานวน 3 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
   มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มีพนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว จํานวน 3,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มีพนักพิงสูง 
  จํานวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
   มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว 
  โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
  มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อกระติกน้ําร้อน จํานวน 3,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระติกน้ําร้อน ความจุ 3 ลิตร 
   จํานวน 1 ใบ ราคา  3,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
   มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง 
  จัดซื้อตามราคามาตรฐานรุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก 
   (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 
   1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
   ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
-  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา แบบ
   Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
   ไมน้อยกวา 6 MB 
-   มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
    อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
         1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผง
        วงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้ หนวยความจําแยก
        จากหนวยความจําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB
         2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
        ในการใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
        ไมน้อยกวา 2 GB
-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา
   มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
-  มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
   ความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
   ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
-  มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
   หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
   แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวน 
   ไมน้อยกวา 1 ชอง
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
   หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
-  มีแป้นพิมพและเมาส 
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-  มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว 
   ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
-  สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
   และ Bluetooth
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน 
  การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
  ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ข้อ 105
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
   มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,549,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,156,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,156,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปตามตําแหนง และตําแหนงอื่น
ที่กําหนดขึ้นใหมในแผนอัตรากําลัง 3 ป จํานวน 12 เดือน  
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ
ให้แกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ จํานวน 
12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,786,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้างทั่วไปและเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 12 อัตราตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ
ให้แกพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 12 อัตรา ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน  ตั้งจาย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน)

งบดําเนินงาน รวม 393,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน  สําหรับผู้ปฏิบัติงานหรือ
ชวยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสมาชิก อปพร.เทศบาล
ตําบลหินตก สําหรับจายให้กับสมาชิก อปพร.เทศบาล
ตําบลหินตก  ที่มาปฏิบัติงานชวยเหลือกิจการของเทศบาล 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ
 และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)
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คาเชาบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรที่มีสิทธิเบิกจายตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน)

ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 140,000 บาท

1. คาใช้จายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ตั้งไว้ 50,000 บาท สําหรับ
จายเป็น คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาจัดซื้อถุงยังชีพเงิน คาชวย
เหลือผู้ประสบภัยที่เกิดจากสาธารณภัยตาง ๆ เชน 
การป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน
ที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ เชน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง 
ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัยไฟปาและหมอกควัน และ
โรคติดตอ  ฯลฯ
- เป็นไปตามตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน  
2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได้ ( ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน )

2. คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ตั้งไว้ 20,000บาท สําหรับจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ  
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล  
- เป็นไปตามตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได้ ( ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน )

3.คาใช้จายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 50,000 บาท 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจราจร 
ที่ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเส้น 
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สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร 
กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร 
แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร 
เสิ้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ
- เป็นไปตามตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและเบิกคา
ใช้จายเกี่ยวกับการจัดการจราจร ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน )

4.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญตั้งไว้  20,000 บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ  
ของโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต ฯลฯ 
- เป็นไปตามตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
ตั้งจายจากเงินรายได้  ( ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน )
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและตางประเทศ จํานวน 15,000 บาท

- สําหรับจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก 
คาบริการ จอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน  คาเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา  
คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลคาพวงมาลัย และ
เงินชวยเหลือ  พนักงาน  หรือลูกจ้างที่ต้องหาคดี และกรณี
ที่มีการอบรมสัมมนาฯ  ที่หนวยงานราชการจัดขึ้น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน )

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑตางๆ
เชนรถยนต รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ โทรศัพทใน
ฝายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งจายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องดับเพลิง น้ํายาเคมี สายดับเพลิง 
ชุดดับเพลิง  ถังเคมีดับเพลิง  อุปกรณตาง ๆ ที่ใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และคาอุปกรณในกิจการ ศูนย  อพปร. 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน )
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจาระบี
น้ํามันเฟองท้าย น้ํามันเกียร และน้ํามันอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับ
รถยนตและรถจักรยานยนตทั่วไปที่นําไปใช้ในราชการของเทศบาล  
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,161,400 บาท

งบบุคลากร รวม 2,509,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,509,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,852,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตามตําแหนง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา 
บรรณารักษ นักสันทนาการ นักจัดการงานทั่วไป 
และตําแหนงอื่นที่กําหนดขึ้นใหมในแผนอัตรากําลัง 
3 ป ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก
พนักงานเทศบาล,คาตอบแทนพิเศษของพนักงาน
เทศบาล,เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. หรือคณะ
กรรมการกลาง พนักงานเทศบาลรับรองของพนักงาน
เทศบาล, เงินคาตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหนงผู้บริหารในอัตราเงินเดือน
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ได้รับ จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกผู้อํานวยการ
กองการศึกษา ตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงตามสิทธิที่ได้รับ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 477,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินเดือนให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับรถ จํานวน 3 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงภารโรง จํานวน 1 อัตรา ของ
กองการศึกษาและตําแหนงอื่น ตามอัตราที่กําหนดโดยคํานวณ 
ตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหนงพนักงานขับรถ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 
ตําแหนงภารโรง  จํานวน 1 อัตรา ของกองการศึกษาและตําแหนง
อื่นตามอัตราที่กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 652,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 207,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไปที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีที่มีงาน
เรงดวนหรือจัดทําและมีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในกรณีที่งานเรงดวนหรือจัดทําและมีคําสั่งให้มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

วันที่พิมพ : 24/9/2562  10:42:35 หน้า : 31/101



คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์เบิกคา
เชาบ้านได้ตามสิทธิ์ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 67,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ตาม
ระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําอยางใดอยางหนึ่ง เชน 
คาโฆษณาและเผยแพร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
คาธรรมเนียมตาง ๆ คาถายเอกสาร คาจ้างเหมาจัดทํา
เอกสารหนังสือคูมือตาง ๆ รวมทั้ง คาจ้างเหมาบุคคลภายนอก 
คาเชาสิ่งเครื่องใช้วัสดุครุภัณฑของหนวยงานที่ชํารุดหรือ
ไมมีคาจ้างเหมาทําของตางและคาใช้จายอื่น ๆ ในกรณีที่
เทศบาลไมสามารถดําเนินการเองได้ และเข้าประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงาน 
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ
หรือของที่ระลึก คาพิมพเอกสารคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการด้วย และคาใช้จายอื่นซึ่งจําเป็น
ต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นคารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุค คล ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาเบี้ยเลี้ยงพยาน 
คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา คาชดใช้คาเสียหาย หรือ 
คาสินไหม  ทดแทน และเงินชวยเหลือพนักงานหรือ
ลูกจ้างที่ต้องหาคดี และกรณีที่มีการอบรมสัมมนาฯ 
และคาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
ในการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงหรือซอมแซมรักษา เครื่องใช้สํานักงาน
ที่ชํารุดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน วัสดุอุปกรณ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  คอมพิว เตอร ตู้ โตะ เก้าอี้ ยานพาหนะ
และวัสดุตาง ๆ ฯลฯ ของกองการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลฯ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย ให้อยูในสภาพ
ที่ใช้งานได้ดี  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องเขียนแบบพิมพเครื่องใช้
สํานักงาน เชน กระดาษแฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก กาว ตรายาง ซอง ธง
ชาติ แบบพิมพพรม (ตอผืน) 
พระบรมฉายาลักษณ พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง ฯลฯ 
และวัสดุอื่นๆที่เข้าประเภทรายจายนี้ของกองการศึกษา
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณไฟฟ้าและวิทยุ เชน ปลั๊กไฟฟ้า  
สายไฟฟ้า ฟวส  หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า และอื่นๆ 
ที่เข้าประเภทรายจายนี้  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้งานบ้านงานครัวตาง ๆ เชน 
แก้วน้ํา  ไม้กวาด  น้ํายาทําความสะอาด น้ํายาถูพื้น น้ํายาดับกลิ่น 
ถุงขยะ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น  และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
สําหรับกองการศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันประเภทตาง ๆ 
เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน กาซ แกสหุงต้ม น้ํามันจารบี  
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ที่จําเป็น สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต และ 
เครื่องตัดหญ้า เพื่อนําไปใช้ในราชการของเทศบาล ตั้งจาย
จากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของงานคอมพิวเตอร เชน เมาส 
หัวพิมพหรือ แถบพิมพแผนจัดเก็บข้อมูลหมึกสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร แผนกรองแสง   อุปกรณบันทึกข้อมูลแป้นพิมพ
และรายจายอื่นๆที่เข้าประเภทนี้ของกองการศึกษาห้องสมุด 
และศูนย ICT ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทและคาบริการทางอินเตอรเน็ต
ของหอสมุดประชาชนเทศบาลตําบลหินตก ตั้งจายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 16,126,568 บาท
งบบุคลากร รวม 5,434,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,434,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,220,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู 
และครูผู้ดูแลเด็ก  สําหรับโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบล
หินตก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหินตก และศูนย
อบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดนูรุ้ลมุสลีสมีน พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป และตามตําแหนงอื่นที่
กําหนดขึ้นใหมในแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 134,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา
และพนักงานครู  สําหรับโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 176,400 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นเงินวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา และ
พนักงานครู ประเภทชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ สําหรับโรงเรียนสาธิต
เทศบาลตําบลหินตก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหินตก
และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดนูรุ้ลมุสลีมีน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,752,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหินตก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํา
มัสยิดนูรุ้ลมุสลีมีนและโรงเรียน สาธิตเทศบาลตําบลหินตก
ตามอัตราที่กําหนดโดยคํานวณตั้งจายไว้ ไมเกิน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 152,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหินตก ศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑประจํามัสยิดนูรุ้ลมุสลีมีน และโรงเรียนสาธิต
เทศบาลตําบลหินตก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 7,107,268 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หินตก และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดนูรุ้ลมุสลีมีน 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 4,143,568 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาเบี้ยเลี้ยงพยาน 
คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา คาชดใช้คาเสียหายหรือคา
สินไหมทดแทน และเงินชวยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่
ต้องหาคดี และกรณีที่มี การอบ รม สัมมนาฯ  และคาใช้
จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
ของผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจําคณะผู้บริหาร และสมาชิก
สภาเทศบาล ในการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจายจากเงินรายได้(ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมรณรงครักษาความ
สะอาดปรับปรุงภูมิทัศนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหินตก และโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตกและคา
ใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบ ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565 )  
หน้าที่  106  ลําดับที่ 11 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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โครงการเข้าคายปฏิบัติการทางวิชาการโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่พัก 
คาประชาสัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร และวัสดุตาง ๆ 
ในการจัดโครงการและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงานตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้าที่ 105  ลําดับที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

โครงการเข้ารวมแขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้และระดับประเทศ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายโดยจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะเดินทาง 
คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจ้างเหมาบริการ  
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้าที่ 109 ลําดับที่ 16  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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โครงการควบคุมและป้องกัน โรคติดตอและไมติดตอ จํานวน 25,000 บาท

1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
สาธิตเทศบาลตําบลหินตก และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย 
ตั้งไว้ 5,000 บาท
2) โครงการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ตั้งไว้ 5,000 บาท
3) โครงการกําจัดสัตวพาหะโรค ตั้งไว้ 5,000 บาท
4) โครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน ของโรงเรียน
สาธิตเทศบาลตําบลหินตก และศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 
2 ศูนย ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ
คาวัสดุอุปกรณและ คาใช้จายอื่นๆ ในการดําเนินการตาม
โครงการภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหินตก 
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดนูรุ้ลมุสลีมีน  
และโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
หน้าที่ 108  ลําดับที่ 15 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลหินตก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ในการจัดการแขงขันกีฬาของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลหินตก เชน คาเชาเต็นท 
โตะ เก้าอี้ เครื่องเสียง คาจ้างเหมาจัดทําสถานที่ คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ คาเงินรางวัล คาวัสดุอุปกรณกีฬา  
สําหรับใช้ในแขงขัน  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงานตามโครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการ จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้าที่ 99 ลําดับที่ 9 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและหนวยภาคเครือขายของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลหินตก   ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดนูรุ้ลมุสลีมีน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตกแตงสถานที่คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาเชาเครื่องขยายเสียงและวัสดุอื่นๆ คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้าที่ 107 ลําดับที่ 13 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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โครงการพานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายโดยจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะเดินทาง 
คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงคาอาหาร และเครื่องดื่มคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจ้างเหมาบริการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้าที่ 105 ลําดับที่ 7 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

โครงการสงเสริมทักษะทางภาษาตางประเทศสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน จํานวน 125,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาประชาสัมพันธ 
คาสมนาคุณวิทยากรและวัสดุตางๆในการจัดโครงการและ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้าที่ 107 ลําดับที่ 14 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3,518,568 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา โดยเบิกหัก
ผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษาให้
โรงเรียนเป็นคาใช้จายดังนี้

(1) คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาล
ตําบลหินตก อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน  จํานวน 200 วัน 
ตั้งไว้ 1,332,000  บาทเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ 
ในการประกอบอาหารให้กับเด็กนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียน
สาธิตเทศบาลตําบลหินตก
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816 .2/ว 2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้าที่ 131 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

(2) คาอาหารกลางวันแกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหินตกและศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํา
มัสยิดนูรุ้ลมุสลีมีน อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 245 วัน  
ตั้งไว้  264,000  บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตางๆ 
ในการประกอบอาหารให้กับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหินตก และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิด
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816 .2/ว 2598  ลงวันที่ 3  กรกฎาคม  2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้าที่ 131 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

(3) คาใช้จายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
สาธิตเทศบาลตําบลหินตก  ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้าที่ 131 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
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งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

(4) คาใช้จายอินเตอรเน็ตของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก  
ตั้งไว้ 9,600 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
 ที่ มท 0816.2/ว 2598  ลงวันที่ 3  กรกฎาคม  2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้าที่ 131 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

(5) คาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสาธิต
เทศบาลตําบลหินตก ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 2598  ลงวันที่ 3  กรกฎาคม  2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 
131 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

(6) คาใช้จายในการพัฒนาแหลงเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิต
เทศบาลตําบลหินตก  ตั้งไว้ 50,000 บาท  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
 ที่ มท 0816.2/ว 2598  ลงวันที่ 3  กรกฎาคม  2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้าที่ 130 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

(7) คาใช้จายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน ระดับสถานศึกษา 
(โรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด
 ที่ มท 0816.2/ว 2598  ลงวันที่ 3  กรกฎาคม  2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 
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130 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

8) คาใช้จายในการรณรงคป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
สําหรับโรง เรียนสาธิต เทศบาลตําบลหินตก  ครูแกนนํา 
และเจ้าหน้าที่ อปท. ตั้งไว้  21,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 2598  ลงวันที่ 3  กรกฎาคม  2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 
130 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

9) คาใช้จายในการพัฒนาพนักงานครู สําหรับโรงเรียนสาธิต
เทศบาลตําบลหินตก  ตั้งไว้  24,000 บาท
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 2598  ลงวันที่ 3  กรกฎาคม  2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 
132 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

10) คาใช้จายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในโรงเรียน
สาธิตเทศบาลตําบลหินตก  ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 2598  ลงวันที่ 3  กรกฎาคม  2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 
130 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

11) คาใช้จายในการจัดทําศูนยการเรียนรู้ด้านการทองเที่ยว
สําหรับโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก ตั้งไว้  50,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 2598  ลงวันที่ 3  กรกฎาคม  2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 
132 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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(12) คาใช้จายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” สู “ศูนยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 2598  ลงวันที่ 3  กรกฎาคม  2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 
132 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา
 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

(13) คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียน
สาธิตเทศบาลตําบลหินตก ตั้งไว้  40,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 
130 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

14) คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก 
ตั้งไว้  1,209,868 บาท เพื่อเป็นคาใช้จาย คาจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) รายหัวสวนเพิ่ม (Top up) คาหนังสือเรียน 
คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน  คากิจ กรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 2598  ลงวันที่ 3  กรกฎาคม  2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 
131 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

(15) คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 
ตั้งไว้  119,000  บาท เพื่อเป็นคาใช้จายคาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหินตก และ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดนูรุ้ลมุสลีมีน ตั้งจายจาก
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เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 2598  ลงวันที่ 3  กรกฎาคม  2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 
132 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

(16)  คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ตั้งไว้  79,100  บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จาย คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน 
คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหินตก และ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดนูรุ้ลมุสลีมีน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 2598  ลงวันที่ 3  กรกฎาคม  2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 
132 ลําดับที่ 4  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา พนักงานครู 
และบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้างของกองการศึกษา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหินตก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
ประจํามัสยิดนูรุ้ลมุสลีมีน และโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก 
เชนคาที่พักคาพาหนะเบี้ยเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มและคาใช้จาย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 
107 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 2,483,700 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา พนักงานครู 
และบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้างของกองการศึกษา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหินตก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
ประจํามัสยิดนูรุ้ลมุสลีมีน และโรง เรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก
เชนคาที่พักคาพาหนะเบี้ยเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มและคาใช้จาย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้งานบ้านงานครัวตางๆ เชน  แก้วน้ํา 
ไม้กวาด  น้ํายาทําความสะอาด  น้ํายาถูพื้น  น้ํายาดับกลิ่น  ถุงขยะ 
ไม้กวาด ไม้ถูพื้นและอื่นๆที่เข้าประเภทรายจายนี้สําหรับโรงเรียน
สาธิตเทศบาลตําบลหินตก และศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2  ศูนย ตั้ง
จายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา)

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,345,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม)  เด็กอนุบาล  และเด็กชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-6  ของโรงเรียนบ้านห้วยหาร  โรงเรียน
ชุมชนบ้านพุดหง โรงเรียนวัดถ้ําเขาแดง จํานวน 260 วัน 
เป็นเงิน 1,521,500 บาท เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2562

- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสาธิตเทศบาล
ตําบลหินตก  จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 690,000  บาท 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3  กรกฎาคม  2562

- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหินตกและศูนยอบรม เด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดนูรุ้ลมุสลีมีน
จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน 134,200 บาท เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598  
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2562
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไม้ตางๆ สี ปูนซีเมนต อิฐหรือซีเมนตบล็อก 
ตะปูค้อน โถส้วม อางล้างมือ ฯลฯ หรือรายจายอื่นที่อยูในประเภทนี้
สําหรับโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหินตก ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพันธุพืช วัสดุเพาะชํา ดิน ปุ๋ย 
กระถาง ฯลฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียนสาธิต
เทศบาลตําบลหินตก และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหินตกตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแตงกายที่จําเป็นต้องใช้
ประกอบการเรียนการสอน และใช้กับวงดุริยางค เชน 
ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค เป็นต้น  ตั้งจายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของงานคอมพิวเตอร เชน 
เมาส หัวพิมพหรือ แถบพิมพ แผนจัดเก็บข้อมูล หมึก
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร แผนกรองแสง  อุปกรณ 
บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ และรายจายอื่นๆที่เข้าประเภทนี้
ของโรงเรียน สาธิตเทศบาลตําบลหินตก  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุประเภทหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ
และวัสดุชนิดตางๆ ที่มีความจําเป็นของโรงเรียนสาธิตเทศบาล
ตําบลหินตก จํานวน 35,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุประเภทหนังสือ วารสาร หนังสือพิม
พและวัสดุชนิดตางๆที่มีความจําเป็นของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหินตก และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํา
มัสยิดนูรุ้ลมุสลีมีนจํานวน  5,000  บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 450,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นกระแสคาไฟฟ้าของโรงเรียนสาธิตเทศบาล
ตําบลหินตก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหินตก  
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทและคาบริการทางอินเตอรเน็ตของ
โรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตกและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหินตกตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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งบลงทุน รวม 408,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 386,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะทํางานพร้อมเก้าอี้ทํางาน จํานวน 5 ชุด จํานวน 32,500 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 5 ชุด 
ชุดละ 6,500 บาท สําหรับโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก 
โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 152 ลําดับที่ 62  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

พัดลมติดผนัง จํานวน 13 เครื่อง จํานวน 26,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 
สําหรับติดผนังห้องเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก  
จํานวน 13 เครื่อง เครื่องละ 2,000 บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 161 ลําดับที่ 101  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ สําหรับใช้ใน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
20,000 บาท โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ 
สํานักงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    1. เป็นเครื่องถายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ เชน วัตถุ 3 มิติ 
        ฟลมสไลด แผนใส หนังสือ เป็นต้น
    2. อุปกรณสร้างสัญญาณภาพแบบ CCD หรือ CMOS ขนาด
        ไมต่ํากวา 1/3นิ้ว
    3. สามารถใช้งานรวมกับโทรทัศน วิดีโอ โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร
    4. ให้ความละเอียด (Resolution) ไมต่ํากวา 850,000 พิกเซล
    5. มีระบบการซูมภาพไมน้อยกวา 16 x (2 x Optical , 8 x Digital)
    6. มีไฟสองสวางด้านบนสองข้าง และมีไฟสองสวางด้านลาง ชนิด LED
    7. มีชองตอสัญญาณ Input/Output อยางน้อย RGBx2 S-Videox1 
        Videox1 USB และ RS-232
    8. สินค้ามีการรับประกันคุณภาพ อะไหล และบริการเป็นเวลา
        อยางน้อย 1 ป
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 160 ลําดับที่ 95 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม 
จํานวน 1 เครื่อง สําหรับโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก  
โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    1. เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไมน้อยกวาที่กําหนด
    2. เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปดฝาบน
    3. มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 161 ลําดับที่ 102  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

เครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น สําหรับโรงเรียนสาธิต
   เทศบาลตําบลหินตก จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 5,000 บาท 
   โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
   0808.2/ ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   หน้าที่ 160 ลําดับที่ 97 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
   ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป์

เครื่องดนตรีสําหรับวงโยธาวาฑิตโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก จํานวน 265,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาซื้อเครื่องดนตรี สําหรับวงโยธวาฑิต
โรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก ประกอบด้วย
อัลโต้แซกโซโฟน   เทเนอรแซกโซโฟน  บาริโธน 
จํานวน ชนิดละ 2 ชิ้น และไม้คฑากร จํานวน 1 อัน 
โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 22,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการจัดทําและติดตั้งเหล็กดัดห้องเรียน จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจ้างจัดทําและติดตั้งเหล็กดัดห้องเรียน
สําหรับอาคารโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก 
จํานวน 1 ห้อง ห้องละ 22,000 บาท สําหรับโรงเรียน
สาธิตเทศบาลตําบลหินตก โดยจัดจ้างตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลหินตก  ที่ ช 30/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หน้าที่ 134  ลําดับที่ 9  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

งบเงินอุดหนุน รวม 3,176,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,176,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันจัดสรรให้เด็กเล็ก  เด็กอนุบาล และเด็กชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1 - 6

จํานวน 3,176,000 บาท

อุดหนุนอาหารกลางวันจัดสรรให้เด็กเล็ก  เด็กอนุบาล และ
เด็กชั้นประถมศึก ษาปที่ 1 - 6  ตั้งไว้  3,176,000  บาท 
ให้แกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 จํานวน  
3 โรงเรียน ได้แก โรงเรียนบ้านห้วยหาร โรงเรียนชุมชน
บ้านพุดหง  และโรงเรียนวัดถ้ําเขาแดง อัตรามื้อละ 
20 บาทตอคน จํานวน  200 วัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเข้าคายจริยธรรมเด็ก นักเรียน และเยาวชน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่พัก 
คาประชาสัม พันธ  คาตอบแทนวิทยากร และวัสดุตาง ๆ 
ในการจัดอบรมและคาใช้จาย อื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงาน
ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานศึกษาไมกําหนดระดับ) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
หน้าที่ 105 ลําดับที่ 6 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไมกําหนดระดับ)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสําหรับเด็ก เยาวชน  และประชาชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง 
และเครื่องดื่ม คาวัสดุตาง ๆ ที่จําเป็น และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่จําเป็นตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) หน้าที่  
106  ลําดับที่ 10 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ)
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โครงการห้องสมุดสูการเรียนรู้ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด  เชน  
การแขงขัน การอาน การเขียน การวาด การฟัง การสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอรเน็ท  ฯลฯ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ของขวัญ
ของรางวัล คาประชาสัมพันธ  และคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเป็น และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นตามโครงการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) หน้าที่ 
106 ลําดับที่ 8  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไมกําหนดระดับ)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพและ
วัสดุชนิดตาง ๆ ที่มีความจําเป็นเพื่อใช้ในหอสมุดประชาชน
เทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ)   

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,580,660 บาท

งบบุคลากร รวม 1,380,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,380,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,320,660 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ให้แกพนักงานเทศบาล  ตําแหนงผู้อํานวยการกอง  หัวหน้า
ฝายบริหารงานสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล 
เจ้าพนักงานธุรการ และตําแหนงอื่นที่กําหนดขึ้นใหม
ในแผนอัตรากําลัง 3 ป รวม 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงของ
พนักงานเทศบาล ตําแหนงผู้อํานวยการกอง และ
หัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข  ตั้งจายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
ได้ตาม ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายในการเลี้ยงรับรอง เพื่อใช้จายในการเลี้ยงรับรอง
ต้อนรับคณะบุคคลหรือคณะที่มาศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม
หรือทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
สาธารณสุขไปดําเนินกิจการอื่นใดอันเป็นประโยชนแก
เทศบาล ประกอบด้วยคาอาหาร คาเครื่องดื่ม อาหารวาง
หรือคาขนมตางๆและให้หมายรวมถึงของขวัญหรือของ
ที่ระลึก ที่จะมอบให้ และคาเลี้ยงรับรองในการประชุม
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้ง
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจกับเอกชน ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและตางประเทศ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและตางประเทศของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างของเทศบาล เชน 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 รวมทั้ง
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องเขียนและแบบพิมพตางๆและวัสดุอื่นๆ
ที่มีลักษณะเป็นวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด คลิปยางลบ ตรายางแฟ้ม กาว ลวดเย็บกระดาษ  
ซอง ธงชาติ กุญแจ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน แผงปดประกาศ  กระดานไวทบอรด  แผนป้าย
ชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน  พรม (ตอผืน) มูลี่ปรับแสง ฯลฯ  
เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาผงหมึก ตลับหมึก หัวพิมพแผนกรองแสง 
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมาส เมนบอรด เครื่องอาน
และบันทึกข้อมูลแบบตางๆ แผนดิสเกตต แผนซีดีรอม  
เป็นต้นตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 955,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 555,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 321,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบรรทุก คาเชาที่ดิน คาโฆษณาเผยแพร
คาธรรมเนียมคาลงทะเบียนตางๆ คาใช้จายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือ
เข้าปกหนังสือ คาจ้างเหมากําจัดปลวก  คาจ้างเหมา
บริการอื่นๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการของเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท
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1. โครงการอบรมทางด้านสาธารณสุข  ตั้งไว้ 40,000 บาท
 - เพื่อจายในโครงการฝึกอบรมทางด้านสาธารณสุขกลุม
 ตาง ๆ 3 กลุมได้แก ผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร
 กลุมเสี่ยงและกลุมด้านสงเสริมสุขภาพ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนมาก 
 ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 
 114 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
 สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

2. โครงการควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ  ตั้งไว้  30,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ  เชน โรคไข้เลือดออก 
ชิคุนกุนยา ไข้หวัดสายพันธุใหม โรคแลปโตสไปโรซิส โรคพิษ -
สุนัขบ้า วัณโรคและโรคอื่นๆ ที่อาจเกิดระบาดในท้องถิ่น และเป็น
คาใช้จายคาสารเคมีกําจัดแมลงนําโรควัคซีนป้องกันโรค ตลอดจน    
กิจกรรมรณรงค อบรม ประชุมกลุมตางๆ คาตอบแทนวิทยากร
เจ้าหน้าที่  คาพาหนะ  คาลวงเวลา คาอาหารสําหรับ ผู้เข้ารวมกิจกรรม    
รณรงค คาวัสดุอุปกรณ สื่อประชาสัมพันธและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว     
0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  114     
ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

3. โครงการรณรงคอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา
 สิ่งแวดล้อมตั้งไว้  30,000  บาท
- เพื่อเป็นคาตอบแทนคาใช้สอยและวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม    
รณรงคพัฒนาสถานที่ตางๆ เนื่องในวันสําคัญของไทย การซอมแซม         
ฝายมีชีวิต กิจกรรมฝายมีชีวิต การประชาสัมพันธ การจัดนิทรรศการ 
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สําหรับการปลูกต้นไม้ การรักษาต้นน้ําลําธารและสิ่งแวดล้อมในเขต
เทศบาล การอบรมกลุมเยาวชนกลุมตางๆ คาอาหารคาวิทยากร คา
ตอบแทน เจ้าหน้าที่คาพาหนะ และคาอุปกรณ อื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 137     
ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

4. โครงการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ําผู้บริโภค  
ตั้งไว้ 20,000  บาท
- เพื่อเป็นคาใช้สอยและวัสดุในการจัดกิจกรรมตรวจสารห้าม
ใช้ในอาหารตรวจน้ําบริโภค คาเก็บตัวอยางอาหาร คาสารเคมี
สุมตรวจ เชน สารกันรา น้ํายา ST2 สารฟอกขาว ยาฆาแมลง 
ฟอรมาลีน เป็นต้นคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการ
มูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว306 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 
114 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

5.โครงการสงเสริมความรู้เรื่องกาซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ 
ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายในการอบรมประชาชน เยาวชน นักเรียน 
คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ 
คาของรางวัลในการสร้างจิตสํานึกแกผู้เข้ารวม คาป้ายรณรงค 
การจัดกิจกรรมรณรงคและกิจกรรมตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
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- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด 
ที่มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 117 
ลําดับที่ 13 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

6.โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตั้งไว้  20,000  บาท
  - เพื่อใช้ในกิจกรรมผู้สูงอายุ การดําเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ  
เป็นคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุ  อุปกรณตางๆ ฯลฯ 
และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการดําเนินงานกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0810.7/
ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115
ลําดับที่ 5 ตั้งจายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

7. โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน ตั้งไว้ 20,000 บาท
 - เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ของโครงการเพื่ออนุรักษทรัพยากร
น้ําและปา รวมทั้งสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด 
ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราชดวนที่สุด 
ที่ นศ.0023/1/ว 2750 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115
ลําดับที่ 7 ตั้งจายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
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8. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
อยางเข็มแข็งและยั่งยืน ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายในการอบรม ประชาชน เยาวชนนักเรียน 
หญิงตั้งครรภ เป็นคาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ คาอาหาร 
คาวัสดุอุปกรณ คาสื่อประชาสัมพันธคาเกลือไอโอดีน คาจัดบอรด
ให้ความรู้ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 116
ลําดับที่ 9 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมการให้บริการระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพ คาวัสดุ 
อุปกรณที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกู้ชีพ สื่อประชาสัมพันธ 
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/32826 
ลงวันที่ 17 กันยายน  2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114 
ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี

จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
โดยมีคาใช้จาย ประกอบด้วย คาจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ 
มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116 
ลําดับที่ 10 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
คาสํารวจสุนัข แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไมมีเจ้าของ ตัวละ 
6 บาท ตอป (โดยทําการสํารวจปละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภาย
ในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน )
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 
117 ลําดับที่ 11  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น )

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
วัสดุครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอรโตะ เก้าอี้
เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องออกกําลังกายและวัสดุ
ครุภัณฑอื่นๆ ที่เป็นของศูนยสงเสริมและฟ้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลหินตก  ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณไฟฟ้าและวิทยุ เชนหลอดไฟ 
สายไฟฟ้าฟวส เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า 
รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

วันที่พิมพ : 24/9/2562  10:42:35 หน้า : 64/101



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถุงมือ แก้วน้ํา  จานรองแก้ว  
กระติกน้ําแข็ง  ถ้วยชาม ช้อนส้อม ถาด มีดกระโถน ผ้าปูโตะ 
กระติกน้ําร้อน หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถังแกสและวัสดุอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งจายจากเงินรายได้  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไม้ตางๆ ปูนซีเมนต   ทราย  หิน  อิฐ หรือ
ซีเมนตบล็อก สังกะสี ตะปู  กระเบื้อง  ค้อน คีม ชะแลงจอบ 
เสียม ขวาน สิ่วเลื่อย ประแจ  เหล็กเส้นฯลฯ   เพื่อกอสร้าง  
ซอมแซมทรัพยสินและสิ่งกอสร้างของศูนยสงเสริมและฟ้นฟู
สุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตําบลหินตก ตั้งจายจากเงินรายได้  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัคซีนป้องกันโรคระบาดตาง ๆ เชน 
โรคพิษสุนัขบ้าไข้หวัดชนิดตาง ๆ ไข้วัวบ้า  เท้าเป่อย ฯลฯ
ยาคุมกําเนิด วัสดุอุปกรณและยาเบื่อสุนัขจรจัด ยากําจัดแมลงวัน
ยาฆาหญ้า ยากําจัดยุง ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อต้นไม้ ดิน  ปุ๋ย กระถาง สารเคมีป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว  พันธุพืช  วัสดุเพาะชํา สปริงเกอร
และอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุการเกษตร ตั้งจายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 124,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ใช้ในศูนยสงเสริมและฟ้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 
ของเทศบาลตําบลหินตก ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทภายในจังหวัด คาโทรศัพททางไกล 
คาโทรศัพท ระหวางประเทศ คาโทรศัพทเคลื่อนที่ คาเชาเครื่อง 
หรือหมายเลขโทรศัพท  คาบํารุงรักษาสายและคาบริการอินเตอรเน็ต 
ที่ใช้ในศูนยสงเสริมและฟ้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลหินตก 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น)
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งบลงทุน รวม 140,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 140,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนสะพายหลัง ชนิดละอองฝอยละเอียด  จํานวน 2  เครื่อง จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนสะพายหลัง ชนิดละอองฝอยละเอียด
จํานวน 2 เครื่อง เพื่อใช้สําหรับกําจัดยุงในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องพนสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) 
ขนาดเล็กสําหรับกําจัดยุงและแมลงบินชนิดตางๆ ทํางาน
ด้วยเครื่องยนตเบนซินแบบ 2 จังหวะ ลูกสูบแนวดิ่ง 
ทําให้ไมเกิดการสูญเสียกําลัง
2. ระบายความร้อนด้วยอากาศ มีระบบกันการสั่นสะเทือน
ของเครื่องยนต
3. ระบบสตารทเครื่องยนตแบบลานกระตุก และระบบจุด
ระเบิดแบบคอลยอิเล็กทรอนิกส
4. หัวพนควบคุมอัตราการไหลของน้ํายาอยูภายนอก 
หัวฉีดปรับอัตราการไหลได้ 3 ระดับ
5. ชุดหัวฉีดผลิตจากพลาสติกพิเศษ ทนทานตอสารเคมี
และแสง UV  โดยมีจานเหวี่ยงกระจายน้ํายาที่ความเร็วรอบ
มากกวา 20,000 รอบ/นาที
6. ขนาดของละอองน้ํายาที่ผลิตได้มีคา VMD น้อยกวา 30 
ไมตรอน
7. ถังบรรจุน้ํายาขนาด 12 ลิตร ผลิตด้วยวัสดุชั้นเยี่ยม 
ทนตอการกัดกรอนของน้ํายาเคมีและแสงแดดได้เป็นอยางดี
8. ถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงขนาด 1.4 ลิตร ไมเป็นสนิม 
ทนตอการกัด กรอนสูง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 148 
ลําดับที่ 45 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
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งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 260,000 บาท

-  เพื่อจายอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหินตก จํานวน 
    13 ชุมชน ในการจัดทําโครงการตามพระราชดําริด้าน
    สาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท โดยให้เลือกทํา
    อยางน้อยชุมชนละ 3 โครงการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุน                           
    ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
    หน้าที่ 118 -121  ลําดับที่ 14-25 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
    (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
    งานสาธารณสุขอื่น)  

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 40,000 บาท

จัดซื้ออาหารแห้งสําเร็จรูป จํานวน 40,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาสําหรับจัดซื้อถุงยังชีพแจกให้ผู้ด้อยโอกาส 
ในเขตเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 81,840 บาท
งบดําเนินงาน รวม 81,840 บาท

ค่าใช้สอย รวม 81,840 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจ้างเหมาบริการคนพิการปฎิบัติงาน จํานวน 81,840 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจ้างเหมาบริการ
  คนพิการปฎิบัติงาน จํานวน 1 คน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  คนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
  พ.ศ. 2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  หน้าที่ 113 ลําดับที่ 2 (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 
  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,586,160 บาท

งบบุคลากร รวม 4,415,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,415,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,006,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย  
ผู้อํานวยการกองชาง หัวหน้าฝายแบบแผนและกอสร้าง 
นายชางโยธา นายชางไฟฟ้า  วิศวกรโยธา เจ้าพนักงาน
ธุรการ และตําแหนงอื่นที่กําหนดขึ้นใหม ในแผนอัตรา
กําลัง 3 ป เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป 
จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 163,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ 
ให้แกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ 
จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 152,400 บาท

เพื่อใช้จายเป็นคาเงินประจําตําแหนงให้แกตําแหนง
ผู้อํานวยการกองชาง ตําแหนงหัวหน้าฝายแบบแผน
และกอสร้าง และตําแหนงอื่นที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,868,940 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
กองชาง รวม 12 เดือน ตั้งจายจากรายได้  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 223,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ
ให้แก  พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตั้งจายจากรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

งบดําเนินงาน รวม 1,102,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 252,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
ผู้ควบคุมงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญ
ฝาอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ  (ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจายจากรายได้  
(ปรากฏในแผนงาน  เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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คาเชาบ้าน จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสวัสดิการเกี่ยวคาเชาบ้านของพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกจายตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากรายได้ 
(ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากรายได้ ( ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาระวางบรรทุก คาเชาที่ดิน  คาโฆษณา
และเผยแพรคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ 
คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้าง
เหมาบริการ  เชน คาจ้างเหมาในการเกลี่ยบด  อัดแนน  
ขุดทราย  ขุดดินคาติดตั้งไฟฟ้า  และรายจายอื่น ๆ ที่เข้า
ลักษณะเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของเทศบาล ตั้งจายจาก
รายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเลี้ยงรับรองในการดําเนินกิจการอื่นใดอันเป็น
ประโยชนแกเทศบาล ประกอบด้วยคาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม อาหารวาง หรือ ขนมตาง ๆ และ
ให้หมายรวมถึงของขวัญหรือของที่ระลึกที่จะ
มอบให้ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและตางประเทศ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและตางประเทศของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาลงทะเบียน และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นที่สามารถเบิกจาย
ได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและกรเข้าอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ตั้งจายจากรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมครุภัณฑ  เชน  เครื่องออกกําลังกาย -
กลางแจ้ง เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถายเอกสาร เครื่องโทรศัพท
เครื่องคอมพิวเตอร  โตะเก้าอี้ หรือยานพาหนะ  เชน รถยนต 
รถจักรยานยนต รถกระเช้าไฟฟ้า รถตัดหญ้าไหลทาง 
เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ  ตั้งจายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
 เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)   

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโตะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด คลิปกระดาษคารบอน กระดาษไข ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจัดซื้อแปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง หมอน กระติกน้ําร้อน 
มีด แก้วน้ํา จานรอง ฯลฯ ตั้งจายจากรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเตา ถาน กาส แกสหุงต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง
ฯลฯ  ตั้งจายจากรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟลม 
เมมโมรี่การดแถบบันทึกเสียงหรือภาพ (แผนซีดี,
วีดีโอเทป,ภาพยนตร) กระเป๋าใสกล้องถายรูป ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาอุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แผนกรองแสง 
แป้นพิมพเมมโมรี่ซิป เชน RAM เมาส โปรแกรมคอมพิวเตอร
หรือซอฟแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
ตั้งจายจากรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

วันที่พิมพ : 24/9/2562  10:42:35 หน้า : 73/101



งบลงทุน รวม 69,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด สําหรับกองชาง
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

วันที่พิมพ : 24/9/2562  10:42:35 หน้า : 74/101



ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับใช้ปฏิบัติงานกองชาง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
    - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200 x1,200 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 35 
      หน้าตอนาที (ppm)
    - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A3 ไมน้อยกวา 18 
       หน้าตอนาที (ppm)
     - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา  256 MB
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  
       จํานวนไมน้อยกวา1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
       แบบ 10/100 Basc-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
      -มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
      -สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
- เป็นไปตามไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,512,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 825,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 745,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 430,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นคาฟวส เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร โคมไฟฟ้า ฯลฯ 
ตั้งจายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นคาไม้ตาง ๆ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี 
แปรงทาสี ปูนซิเมนต ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนบล็อก 
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอม เสียม สิ่ว 
ขวาน สวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น โถส้วม ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรองเท้า หมวก กันกระแสไฟฟ้าแรงสูง 
สําหรับผู้ปฏิบัติงานประจํารถกะเช้าไฟฟ้า ตั้งจายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า ระบบประปาห้วยโหยง 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน)

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อรอกสลิงดึงสายไฟฟ้าพร้อมกิ๊บจับสายไฟ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรอกสลิงดึงสายไฟฟ้า ขนาด 1.5 ตัน                       
พร้อมกิ๊บจับสายไฟขนาด 16 – 32 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่
162 ลําดับที่ 105 
- เป็นไปตามไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน)
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งบเงินอุดหนุน รวม 677,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 677,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก 
หมูที่ 4 ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 677,500 บาท

- สําหรับจายอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอรอนพิบูลย 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะโรงเรียนสาธิต
เทศบาลตําบลหินตก หมูที่ 4 ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 )
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 2 ลําดับที่ 1 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน)

งานสวนสาธารณะ รวม 460,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ  ต้นไม้ ปุ๋ย ดิน กระถาง  และวัสดุอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น
วัสดุเพื่อการเกษตร ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ)
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งบลงทุน รวม 410,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 410,200 บาท
ครุภัณฑอื่น

จัดซื้ออุปกรณเด็กเลนสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฝายพุดหง จํานวน 410,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณเด็กเลนสนามกลางแจ้ง จํานวน 1 ชุด 
รวม 6 รายการ ประกอบด้วย
1. ชุดตลกแฟนซี จํานวน 1 ชุด
2. สปริงช้างแดง จํานวน 2 ตัว
3. ยีราฟสปริง จํานวน 2 ตัว
4. เสือสปริง จํานวน 2 ตัว
5. อุโมงคหน้าปลา จํานวน 1 ชุด
6. ม้าหมุน 6 ที่นั่งสําหรับเด็ก จํานวน 1 ชุด 
โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ 
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,268,854 บาท
งบบุคลากร รวม 3,326,854 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,326,854 บาท
คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 446,854 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาจ้างประจําป
ให้แกลูกจ้างประจํา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตําแหนง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะและพนักงานประจํารถขยะ จํานวน 
2 คน รวม 12 เดือนตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,592,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ประจําปให้แกพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่วไป 
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติหน้าที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูล 
ฝอยและสิ่งปฏิกูล)

งบดําเนินงาน รวม 942,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายให้แกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ของลูกจ้าง
ประจําเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบรรทุก คาเชาที่ดิน คาโฆษณาเผยแพร 
คาธรรมเนียมคาธรรม เนียมการกําจัดขยะ และคา
ลงทะเบียนตางๆ คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาจ้างกําจัดขยะ 
คาจ้างขนย้ายขยะ คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาเกลี่ยบด-
อัดแนน คาขุดลอก ฝังกลบ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของเทศ บาล ตั้งจายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

1.โครงการจัดการขยะแบบครบวงจรและการจัดการน้ําเสียครัวเรือน 
สถานประกอบการและชุมชน ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายในการอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ 
คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ คาวัสดุในการสาธิต คาป้ายประชาสัมพันธ 
การรณรงคคัดแยกขยะ การกําจัดขยะแบบถูกวิธีและครบวงจร 
และบําบัดน้ําเสีย กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมในการลดปริมาณ
ขยะและน้ําเสีย ฯลฯ จัดตั้งชุมชนต้น แบบในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนตางๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบ ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการ
มูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 ม.ค.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96 
ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้ ( ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล )

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินวัสดุ
ครุภัณฑ เชน รถ ยนต รถจักรยานยนต โตะ เก้าอี้เครื่องพน
หมอกควัน และวัสดุครุภัณฑอื่นๆ ที่เป็นของเทศบาล ตั้งจาย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
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ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไม้กวาด  เขง บุ้งกี้ ถังขยะ ถุงมือ รองเท้ายาง 
เสื้อฝน  แก้วน้ํา  กระติกน้ําแข็ง ถ้วยชาม ช้อนส้อมผ้าปูโตะ
และวัสดุอื่นๆที่มีลักษณะเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งจาย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไม้ตางๆ ปูนซีเมนต ทราย หิน อิฐ หรือซีเมนต
บล็อกสังกะสี ตะปู กระเบื้องค้อน คีมชะแลง จอบ เสียมขวาน 
สิ่ว เลื่อยประแจ เหล็กเส้น ฯลฯ  เพื่อกอสร้างซอมแซมทรัพยสิน
และสิ่งกอสร้างของเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น และน้ํามันอื่นๆ 
ที่จําเป็น สําหรับ รถบรรทุกขยะ รถยนตสวนกลาง รถจักรยานยนต  
เครื่องตัดหญ้า เครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเก็บข้อมูลตาง ๆ ของเทศบาลตําบลหินตก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
จัดเก็บข้อมูลตางๆ ของเทศบาลตําบลหินตก
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 111 
ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน)

โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฎิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นใช้จายในการดําเนินโครงการมอบประกาศเกียรติคุณ
เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับประชาชนผู้ปฎิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ที่ ปช.0004/ว0019 
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 112 ลําดับที่  5 
ตั้งจายจากรายได้ (ปรากฏในแผนสร้างความเข็มแข็ง 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุนชน)

วันที่พิมพ : 24/9/2562  10:42:35 หน้า : 82/101



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จาย  คาวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่มคาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะเดินทาง และ 
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 111 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได้(ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

โครงการสงเสริมอาชีพประชาชน เชน ด้านการเกษตรการประกอบอาหาร การ
ตัดเย็บเสื้อผ้า และอื่นๆ

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จาย  คาวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะเดินทาง และ คาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมอาชีพประชาชน 
เชน ด้านการเกษตรการประกอบอาหาร การตัดเย็บเสื้อผ้า 
และอื่นๆ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 95 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
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โครงการสร้างจิตสํานึกปฎิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นใช้จายในการอบรมโครงการสร้างจิตสํานึกปฎิบัติตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร 
คาวัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับดําเนิน
โครงการ ฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ที่ ปช.0004 /ว 0019 
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 112  ลําดับที่ 4  ตั้งจายจากรายได้ (ปรากฏใน
แผนสร้างความเข็มแข็ง งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุนชน)

โครงการอบรมสัมมนาทัศนศึกษา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชนกลุมสตรี กลุมอาชีพและกลุมสนใจตางๆ
 เชนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม   
คาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ คาเชาที่พัก  คาของขวัญของรางวัล 
ฯลฯ เป็นต้น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 95 
ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬา  กรีฑา  นักเรียน  และประชาชนเทศบาลตําบลหินตก จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุตาง ๆ คาอาหาร เครื่องดื่ม 
คาถ้วยรางวัล คาเงินรางวัล คาใช้จายในการถายรูป 
ฟลมถายรูป คาอุปกรณกีฬาที่แขงขัน คาตกแตงสถานที่ 
คาจัดทําสนามแขงขัน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นตามโครงการแขงขันกีฬาเทศบาล
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
หน้าที่ 100  ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ)

โครงการแขงขันกีฬาประเพณีวันปยมหาราช จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุฯตาง ๆ คาอาหาร  เครื่องดื่ม  
คาถ้วยรางวัล  คาเงินรางวัล คาใช้จายในการถายรูป  
คาอุปกรณ  กีฬาที่แขงขัน คาตกแตงสถานที่  
คาจัดทําสนามแขงขัน  คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาสนับสนุนทีม  และคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นตามโครงการแขงขันกีฬาเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
หน้าที่ 101  ลําดับที่ 17 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
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โครงการจัดแขงขันกีฬาระหวาง  อปท. และหนวยงานอื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุตาง ๆ  คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม  
เงินรางวัลคาตอบแทน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นตาม
โครงการแขงขันกีฬา   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
หน้าที่ 100  ลําดับที่ 13  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ)

โครงการจัดสงนักกีฬาและกรีฑาเข้ารวมแขงขันกับหนวยงานอื่น จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงคาที่พัก คายานพาหนะคาอาหาร  
อาหารวาง เครื่องดื่มและวัสดุตาง ๆ ในการคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
หน้าที่ 100  ลําดับที่ 14  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ)
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โครงการฝึกอบรมทักษะทางการกีฬาและกรีฑา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุตาง ๆ  คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
คาตอบแทนวิทยากร  คาประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
หน้าที่  99  ลําดับที่  8 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ)

โครงการฝึกอบรมและแขงขันชกมวยไทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเวที คาตอบแทนกรรมการการตัดสินบนเวที
 และกรรม การที่เกี่ยวข้อง แพทยสนาม คาตอบแทนนักมวย 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง คาเงินรางวัล คาตอบแทน ดนตรีและคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) หน้าที่ 
101 ลําดับที่ 16  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณกีฬา เชน ฟุตบอล 
วอลเลยบอลตะกร้อ เป็นต้น ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ  
งานกีฬาและนันทนาการ)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสงเสริมการกีฬา จํานวน 20,000 บาท

สําหรับอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอรอนพิบูลย 
ในการจัดการแขง ขันกีฬาอําเภอรอนพิบูลย  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 854,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 790,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 790,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการงานวันกตัญญู จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเต้นท โตะ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง
 คาประชาสัมพันธคาดอกไม้พิธีเปดและปด เงินรางวัล 
ของรางวัล และคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการวันกตัญญู
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2565 )  
หน้าที่ 97  ลําดับที่ 4  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น)
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหาร  อาหารวาง เครื่องดื่ม คาของขวัญ 
ของรางวัล สําหรับแจกเด็ก ๆ คาเชาเต้นท โตะ เก้าอี้ 
เครื่องขยายเสียง คาประชาสัมพันธ  คาดอกไม้พิธีเปดและปด 
และคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2565 )  
หน้าที่ 97  ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น)

โครงการฝึกอบรมเยาวชนทําพิธีทางศาสนา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุตาง ๆ คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม
คาตอบแทนวิทยากร  คาประชาสัมพันธและคาใช้จายอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2565 )  
หน้าที่ 98  ลําดับที่ 6  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น)
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โครงการวันลอยกระทง จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเต้น โตะ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง  
คาประชาสัมพันธ คาดอกไม้พิธีเปดและปด เงินรางวัล 
ของรางวัล  และคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการ
วันลอยกระทง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
หน้าที่ 97 ลําดับที่ 3    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ)

โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้สอยตาง ๆ และวัสดุตาง ๆ ในการจัดงาน
สงเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา และคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ห
น้าที่ 98  ลําดับที่ 5    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ)

งบเงินอุดหนุน รวม 64,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 64,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนประเพณีชักพระ จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอรอนพิบูลย  
เพื่อใช้ดําเนินงานของอําเภอรอนพิบูลย  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
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อุดหนุนประเพณีมาฆบูชาแหผ้าขึ้นธาตุ จํานวน 9,500 บาท

สําหรับจายอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอรอนพิบูลย  
เพื่อใช้ดําเนินงานของอําเภอรอนพิบูลย  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

อุดหนุนสงเสริมเทศกาลแหหมรับ จํานวน 15,000 บาท

สําหรับอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอรอนพิบูลย
ในการจัดงานเทศกาลแหหมรับ จัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ
 ในการจัดทําหมรับเพื่อเข้ารวมขบวน  แหหมรับ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนประเพณีชักพระ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายอุดหนุนให้กับวัดจํานวน 3 วัดๆละ 10,000 บาท
เพื่อจัดทําเรือพระ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการตกแตง
ประดับเรือพระเพื่อเข้ารวมขบวนตามประเพณี  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

วันที่พิมพ : 24/9/2562  10:42:35 หน้า : 91/101



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,694,400 บาท

งบลงทุน รวม 3,694,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,694,400 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างขยายผิวจราจรบริเวณถนนประชาบํารุง หมูที่ 4  
ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 311,000 บาท

- โดยทําการกอสร้างขยายผิวจราจรพร้อมรางวี  ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง  2.50 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ในการกอสร้างไมน้อยกวา 190 ตารางเมตร พร้อมวางทอ
ระบายน้ําขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.60 เมตรและบอพัก
กอสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหินตก เลขที่ ช.15/2562 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 78 
ลําดับที่ 91 ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.สายแสงแก้วอุทิศ  หมูที่ 5  
ตําบลหินตก  อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 493,300 บาท

- โดยทําการกอสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร ยาว 
185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 
740 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่ กอสร้างตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลหินตก เลขที่ ช.12/2562 พร้อม   
ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 72 
ลําดับที่ 78 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
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โครงการกอสร้างศาลาพักผอนสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ     
ฝายพุดหง หมูที่ 4 ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 600,000 บาท

- โดยทําการกอสร้างอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 9.00 เมตร 
ลึก 6.00 เมตร กอสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหินตก 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 64
ลําดับที่ 56   ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

โครงการบุกเบิกถนนสายแยกบํารุงธรรม – ที่ดินนางอารีย                            
       หมูที่ 4 ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 219,300 บาท

- โดยทําการบุกเบิกเขตทางกว้าง 5.00  เมตร  ผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 316  เมตร หนา  0.15 เมตร หรือพื้นที่
ในการกอสร้างไมน้อยกวา 1,264 ตารางเมตร พร้อมวางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.60 X 1.00 เมตร
จํานวน 4 จุด  ความยาวรวม 24.00 เมตร กอสร้างตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลหินตก เลขที่ ช.16/2562  พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 79
 ลําดับที่ 94  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

วันที่พิมพ : 24/9/2562  10:42:35 หน้า : 93/101



โครงการบุกเบิกถนนสายแยกบํารุงธรรม 1 – บริเวณที่ดินนายรัตน                  
   
หมูที่ 4 ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 174,200 บาท

- โดยทําการบุกเบิกเขตทางกว้าง 4.00 - 6.00  เมตร  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 215  เมตร หนา  0.15 เมตร หรือพื้นที่
ในการกอสร้างไมน้อยกวา  868 ตารางเมตร พร้อมวางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.60 X 1.00 เมตร 
จํานวน 1 จุด และวางทอ ค.ส.ล ขนาดเส้นผาศูนยกลาง
 0.80 X 1.00 เมตร จํานวน 2  จุด กอสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลหินตก เลขที่ ช.14/2562 พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 73
ลําดับที่ 81 ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

โครงการบุกเบิกถนนสายแยกประชาสันติ 1 – คลองพุดหง หมูที่ 6 
ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 373,000 บาท

- โดยทําการบุกเบิกเขตทาง กว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 545.00 เมตรใช้หินคลุกปรับแตงผิว
จราจรไมน้อยกวา 327 ลูกบาศกเมตร กอสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลหินตก เลขที่ ช.9/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้าที่ 59 ลําดับที่ 41 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
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โครงการบุกเบิกถนนสายแยกประชาสันติ 2 – ที่ดินนายหมาด ศรีสะอาด 
หมูที่ 6  ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 104,100 บาท

- โดยทําการบุกเบิกเขตทางกว้าง 3.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร ใช้หินคลุกปรับแตง
ผิวจราจรไมน้อยกวา 98 ลูกบาศกเมตร กอสร้างตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลหินตก เลขที่ ช.10/2562 พร้อมติดตั้ง   
ป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 59 
ลําดับที่ 42 ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

โครงการบุกเบิกถนนสายแยกเพชรเกษมบริเวณที่ดินนางจิ้น นวลสงค             
หมูที่ 9 ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 232,500 บาท

- โดยทําการกอสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร ยาว 375 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 1,500 ตารางเมตร 
พร้อมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.กอสร้างตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลหินตก เลขที่ ช.8/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 58
ลําดับที่ 39  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
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โครงการปรับปรุงถนนสายเทศประชา  หมูที่ 5  ตําบลหินตก                         
              
อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 499,500 บาท

-โดยทําการปูเสริมผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลทติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 310  เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไมน้อยกวา1,240 ตารางเมตร  
กอสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหินตก เลขที่ 
ช.11/2562  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 71 
ลําดับที่ 77 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

โครงการปรับปรุงถนนสายอนุชิตอุทิศ  หมูที่ 5  ตําบลหินตก                         
            อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 499,500 บาท

- โดยทําการปูเสริมผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลทติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ยาว 310.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 1,240 ตารางเมตร  
กอสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหินตก เลขที่ ช.13/2562   
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 72 
ลําดับที่ 80 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
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โครงการปรับปรุงและซอมแซมห้องน้ําชาย-หญิงชั้นลาง 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหินตก หมูที่ 9 
ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 188,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจ้างเหมาปรับปรุงซอมแซม เปลี่ยนกระเบื้องพื้นห้องน้ํา 
ชาย – หญิง ทั้งหมด ซอมฝ้าเพดานพร้อมทาสีฝ้าและผนังภายในห้องน้ํา 
ชาย – หญิง ทั้งหมด เปลี่ยนชักโครกห้องน้ําเด็กชาย – หญิง จํานวน 8 ชุด
เปลี่ยนประตูวงกบห้องน้ําเด็กชาย  - หญิง  จํานวน 8 ห้อง เปลี่ยนวงกบ
และบานประตูห้องน้ําชั้นลางสําหรับผู้ใหญ (ในห้องน้ําเด็กชาย – หญิง) 
2 ชุด (เป็นพีวีซี)
โดยจัดจ้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหินตก ที่ ช 18/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 79
ลําดับที่ 95 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,237,314 บาท

งบกลาง รวม 21,237,314 บาท
งบกลาง รวม 21,237,314 บาท
คาชําระหนี้เงินต้น จํานวน 3,924,760 บาท

 1. รายจายกอหนี้ผูกพันให้กับธนาคารกรุงไทย
ตั้งไว้  1,000,000 บาท เพื่อจายชําระหนี้เงินต้น
เป็นคากอสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวตลาดสด อาคารพาณิชย
 ศูนยรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรระบบสาธารณูปโภค
 และสวนประกอบอื่น ๆ ของเทศบาล ตามสัญญาลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2550 ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

2. รายจายกอหนี้ผูกพันให้กับ ก.ส.ท. ตั้งไว้  2,924,760 บาท
เพื่อจายชําระหนี้เงินต้นเป็นคากอสร้างโรงเรียนสาธิตเทศบาล
ตําบลหินตกพร้อมครุภัณฑและสิ่งกอสร้างประกอบอื่นๆ 
ตามสัญญาเลขที่1421/110/ 2557 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2557 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 952,330 บาท

1. รายจายกอหนี้ผูกพันให้กับธนาคารกรุงไทย 
ตั้งไว้  280,000  บาท เพื่อจายชําระดอกเบี้ยคา
กอสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ตลาดสด อาคารพาณิชย  
ศูนยรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ระบบสาธารณูปโภค 
และสวนประกอบอื่น ๆ ของเทศบาลตามสัญญาลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2550 ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

2. รายจายกอหนี้ผูกพันให้กับ ก.ส.ท.  ตั้งไว้  672,330 บาท    
เพื่อจายชําระดอกเบี้ยคากอสร้างโรงเรียนสาธิตเทศบาล
ตําบลหินตกพร้อมครุภัณฑและสิ่งกอสร้างประกอบอื่น ๆ 
ตามสัญญา เลขที่ 1421/ 110/ 2557 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2557 
จายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 530,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แกพนักงานจ้าง
ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปของพนักงานจ้าง 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,760,000 บาท

สําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ แกผู้สูงอายุ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (สํานักปลัดเทศบาล)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,750,000 บาท

สําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 90,000 บาท

สําหรับสนับสนุนการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส 
ตั้งจายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

สํารองจาย จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายในกรณีไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า และ
ในกรณีฉุกเฉินและจําเป็น ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 24/9/2562  10:42:35 หน้า : 99/101



รายจายตามข้อผูกพัน

รายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 382,830 บาท

1.รายจายคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
 ตั้งไว้ 100,000  บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมฯ ร้อยละหนึ่ง
สวนหกของงบประมาณรายรับจริงปที่ลวงมาแล้ว ยกเว้นเงินกู้ 
เงินจายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน ตั้งจายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

2.คาใช้จายในการจัดการจราจร  ตั้งไว้  50,000   บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจราจร เชน คาทาสี คาสีเส้น 
เครื่องหมายจราจร คาซื้อสี คาซอมแซมปรับปรุงในรายการ
กิจการจราจร สัญญาณไฟจราจรตาง ๆ  และอุปกรณอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับการจราจร ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

3. ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ตั้งไว้ 232,830 บาท เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ในอัตราร้อยละ 50 ของงบประมาณ
ที่จะได้รับโอนจาก สปสช. (โดยคิดจากยอดจํานวน
ประชากรในเขตเทศบาล จํานวน 10,348 คน 
คนละ 45 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

เงินชวยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือเป็นสิทธิประโยชนที่จายให้แก
ทายาทของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือผู้รับบํานาญ 
พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา ถึงแกความตายระหวาง
รับราชการโดยจายเป็นเงิน 3 เทาของเงินเดือน
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล) 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 788,394 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวนท้องถิ่น 
ตามกฎหมายฯ ในอัตราร้อยละ 2  ของประมาณการรายรับ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ไมรวมพันธบัตร  
เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค และเงินอุดหนุน ตั้งจายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 284,000 บาท

เพื่อจายให้กับลูกจ้างประจําเกษียณอายุราชการ
ตั้งจายจากเงินรายได้ ( สํานักปลัดเทศบาล )
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