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จ ำนวนค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

310,000 บำท

งบด ำเนินงำน 3,885,000 บำท

ค่ำตอบแทน 430,000 บำท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 151,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

และพนักงำนจ้ำงทั่วไป ส ำนักปลัด

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 988,320 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจพร้อมเงินปรับปรุง

เงินประจ ำต ำแหน่ง 276,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งปลัดเทศบำล รองปลัด หัวหน้ำส ำนัก

ปลัด และหัวหน้ำฝ่ำยส ำนักปลัด

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 24,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนเทศบำลส ำนักปลัด

เงินเดือนพนักงำน 3,484,140 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลและปรับปรุงเงินเดือน

พนักงำนเทศบำลส ำนักปลัด

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ 

และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหอค ำ

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 4,923,660 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรและที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี

ต ำบลหอค ำ 

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษนำยกฯ และรองนำยกเทศมนตรี

ต ำบลหอค ำ 

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล
198,720 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนนำยกฯ และรอง

นำยกเทศมนตรีต ำบลหอค ำ

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 120,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบเเทนรำยเดือนนำยกเทศมนตรีต ำบลหอค ำ และ

รองนำยกเทศมนตรีต ำบลหอค ำ

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 120,000 บำท

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลหอค ำ

เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 2,624,640 บำท

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 695,520 บำท

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

งำนบริหำรทั่วไป 12,422,800 บำท

งบบุคลำกร 7,548,300 บำท

อ ำเภอ เมืองบึงกำฬ   จังหวัดบึงกำฬ

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 58,063,098 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและหมวดเงิน
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-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลำงของ

เทศบำลต ำบลหอค ำ

3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 200,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดประชุมประชำคม

หมู่บ้ำน/ต ำบล เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรอบรม 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้ำร่วมอบรม ของคณะกรรมกำรฯ 

ทั้ง 2 ชุด และค่ำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม ฯลฯ 

- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที ่29 

มกรำคม 2559

- เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นฯ 

แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที ่2) พ.ศ.2559

- เป็นไปตำมเเผนพัฒนำของอปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

หน้ำที1่06 ล ำดับที่5

2. ค่ำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลำง 20,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

1.ค่ำจัดประประชุมประชำคมต ำบล 75,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำต้อนรับบุคคล/คณะบุคคลเป็นค่ำเล้ียงรับรองในกำร

ประชุมสภำท้องถิ่น/คณะกรรมกำรหรืออนุกรรมกำรที่ได้รับแต่งต้ัง

ตำมกฎหมำย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงบริกำร ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำร

ด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำเช่ำ ค่ำให้ได้มำซ่ึงบริกำรที่เทศบำล 

ไม่สำมำรถด ำเนินกำรเองได้ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำม

ปลอดภัย ในส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหอค ำ ฯลฯ

ค่ำใช้สอย 1,365,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 48,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนเทศบำล

ต ำบลหอค ำและผู้มีสิทธ์ิเบิกได้

ค่ำเช่ำบ้ำน 42,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนเทศบำลต ำบลหอค ำ

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่

พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำง

1. ค่ำตอบแทนข้ำรำชกำร ประชำชนและผู้มำช่วยปฏิบัติรำชกำรของ

เทศบำลต ำบลหอค ำ ต้ังไว้ 10,000 บำท

2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจ ำปี)ต้ัง

ไว้ 300,000 บำท
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จ ำนวนวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000 บำท

วัสดุส ำนักงำน 100,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ 

ฯลฯ 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้

งำนได้ตำมปกติ ได้แก่ รถตู้ รถกระบะตอนเด่ียว รถยนต์ 4 ประตู 

รถดับเพลิง ฯลฯ

ค่ำวัสดุ 270,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมยำเสพติด  เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำป้ำยโครงกำรอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก 

ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2560

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของอปท.4 ปี(พ.ศ.2561ถึงพ.ศ.2564)

หน้ำที9่3 ล ำดับที่13

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

และพระบรมวงศำนุวงศ์  และกิจกรรมจิตอำสำท ำควำมดีด้วยหัวใจ 

กำรจัดซ้ือวัสดุธง ฯ และอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร

- เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร

แข่งขันกีฬำฯ พ.ศ.2559

 -เป็นไปตำมเเผนพัฒนำของอปท.4 ปี (พ.ศ.2561ถึงพ.ศ.2564)

หน้ำที1่08 ล ำดับที่14

6. โครงกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 50,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินตำมโครงกำรปลูกป่ำอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

6. โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ และพระบรมวงศำ

นุวงศ์

150,000 บำท

-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังท้องถิ่น

-เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณฯ พ.ศ.2541 

ข้อ 4 และระเบียบ มท.ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน ฯ พ.ศ.

2557

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท. 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที่27 ล ำดับที่3
5. โครงกำรปลูกป่ำอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก

รำชอำณำจักรในกำรอบรมสัมมนำ เป็นค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำลงทะเบียน 

ค่ำที่พักและอ่ืนๆ ส ำหรับผู้บริหำร สมำชิกฯ พนักงำนเทศบำลและ

พนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลหอค ำ

-เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ฯ  (ฉบับที ่3)พ.ศ.2559

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท. 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที่26 ล ำดับที่2

4. ประเภทค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง 500,000 บำท
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จ ำนวนค่ำจัดซ้ือโต๊ะส ำนักงำนพร้อมเก้ำอ้ี 8,500 บำท

ค่ำจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร 16,500 บำท

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรแบบ 2 บำน จ ำนวน 3 หลัง โดย

มีคุณลักษณะตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2561 ดังนี้

1.มีมือจับชนิดบิด

2.มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน

3.คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม(มอก.)

-เป็นไปตำมพรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่13)

พ.ศ.2552 มำตรำ 67(6)

- เป็นไปตำมเเผนพัฒนำของอปท.4 ปี(พ.ศ.2561ถึงพ.ศ.2564)

เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที่36 ล ำดับที่2

ค่ำครุภัณฑ์ 974,500 บำท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำดวงตรำไปรษณีย์ แสตมป์ ค่ำลงทะเบียน ฯลฯ

งบลงทุน 974,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์ส ำนักงำน ค่ำระบบอินเตอร์เน็ต

ส ำนักงำน

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำนักงำน,ระบบประปำและโครงกำรสถำนีสูบ

น้ ำด้วยไฟฟ้ำ หมู่ที ่2 บ้ำนสะง้อ ฯลฯ

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 80,000 บำท

ค่ำสำธำรณูปโภค 1,820,000 บำท

ค่ำไฟฟ้ำ 1,700,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึก เคร่ืองพิมพ์ 

โปรแกรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี เมมโมร่ี

กำร์ด ฯลฯ

วัสดุกำรเกษตร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น จอบ เสียม มีด เล่ือยแต่งกิ่ง 

เคร่ืองพ่นยำ ปุ๋ยคอก ฯลฯ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 70,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่งของเทศบำลต ำบลหอค ำ 

เช่น ยำงนอก ยำงใน แบตเตอร่ี ฯลฯ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวส่ิงของใช้ต่ำงๆ เช่น แก้วน้ ำ 

แปรง ไม้กวำด สบู่ ผงชักฟอก น้ ำยำล้ำงจำน น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ ฯลฯ



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน
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จ ำนวนเงินประจ ำต ำแหน่ง 78,000 บำท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 24,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพช่ัวครำวพนักงำนเทศบำล กองคลัง

เงินเดือนพนักงำน 1,308,750 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล และปรับปรุงเงินเดือน

พนักงำนเทศบำล กองคลัง

งบบุคลำกร 2,301,390 บำท

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,301,390 บำท

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำเภอเมืองบึงกำฬ

15,000 บำท

งำนบริหำรงำนคลัง 3,680,690 บำท

เงินอุดหนุน 15,000 บำท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำด

ใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อมแซมบ ำรุงตำมปกติหรือค่ำซ่อมกลำง

งบเงินอุดหนุน 15,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 130,000 บำท

ค่ำจัดซ้ือตู้ท ำน้ ำร้อนน้ ำเย็นแบบต้ังพ้ืน 5,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดตู้ท ำน้ ำร้อนน้ ำเย็น จ ำนวน 1 ตู้  ประมำณรำคำ

ตำมท้องตลำด 

- เป็นไปตำมพรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่13)

พ.ศ.2552 มำตรำ 67(6)

- เป็นไปตำมเเผนพัฒนำของอปท. 4 ปี (พ.ศ.2561ถึงพ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที่36 ล ำดับที่1

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบ้ิลเเค๊บ ขนำด 1 

ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ โดยมีคุณลักษณะ

ตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2561

-เป็นไปตำมพรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่13)

พ.ศ.2552 มำตรำ 67(6)

-เป็นไปตำมเเผนพัฒนำของอปท.4 ปี (พ.ศ.2561ถึงพ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที่36 ล ำดับที่3

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

ค่ำจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบ้ิลแค๊บ 814,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะส ำนักงำนพร้อมเก้ำอ้ี จ ำนวน 1 ชุด

โดยมีคุณลักษณะรำคำตำมท้องตลำด

-เป็นไปตำมพรบ.เทศบำล พ.ศ.2496แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่13)

พ.ศ.2552มำตรำ 67(6) 

-เป็นไปตำมเเผนพัฒนำของอปท. 4 ปี(พ.ศ.2561ถึงพ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที่36 ล ำดับที่4



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก

รำชอำณำจักรในกำรฝึกอบรมสัมมนำ เป็นค่ำเบ้ียเล้ียง 

ค่ำลงทะเบียน ค่ำที่พักและอ่ืนๆ ส ำหรับพนักงำนเทศบำลและ

พนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลหอค ำ

-เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ฯ(ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที่26 ล ำดับที่2 

2.โครงกำรออกเก็บภำษีเคล่ือนที่ 20,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

1.ค่ำเดินทำงไปรำชกำร 100,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 180,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงบริกำร เช่น จดมิเตอร์น้ ำประปำพร้อมน ำส่งใบ

แจ้งหนี้ค่ำน้ ำประปำและขยะมูลฝอย ค่ำธรรมเนียม ค่ำเช่ำ ค่ำให้

ได้มำซ่ึงบริกำรที่เทศบำลไม่สำมำรถด ำเนินกำรเองได้

ค่ำใช้สอย 480,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 13,500 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนเทศบำล

ต ำบลหอค ำและผู้มีสิทธ์ิเบิกได้

ค่ำเช่ำบ้ำน 40,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำลต ำบลหอค ำและผู้มีสิทธ์ิ

เบิกได้

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 20,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำง

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

90,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น จ่ำยเป็นค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรซ้ือหรือจ้ำง ฯลฯ

งบด ำเนินงำน 1,318,500 บำท

ค่ำตอบแทน 163,500 บำท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 78,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพช่ัวครำวพนักงำนจ้ำงและพนักงำนจ้ำง

ทั่วไป กองคลัง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 812,640 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และเงินปรับปรุง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงและค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทั่วไป กองคลัง

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองและหัวหน้ำฝ่ำย 

กองคลัง
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ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน 8,500 บำท

งบลงทุน 60,800 บำท

ค่ำครุภัณฑ์ 60,800 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกเคร่ืองพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 600,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันดีเชล น้ ำมัน

เบนซิน น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ

วัสดุส ำนักงำน 60,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ 

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้

งำนได้ตำมปกติ

ค่ำวัสดุ 675,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีของเทศบำลต ำบลหอค ำ 

เช่น ค่ำจ้ำงพนักงำน ค่ำคัดลอกข้อมูลที่ดิน ค่ำแสกนระวำงที่ดิน ค่ำ

วัสดุและอุปกรณ์(ไม้บรรทัด ตลับเมตร ปำกกำ ดินสอ กระดำษถ่ำย

ระวำง A1 ฯลฯ)

-เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ฯ  พ.ศ.2550

-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 

0808.3/ว 443 ลงวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561

-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกรำคม 2555

-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก 

ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2551 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) 

หน้ำที1่10 ล ำดับที่18

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรออกเก็บภำษีเคล่ือนที่ เช่น ค่ำพำหนะ ค่ำ

วัสดุและอุปกรณ์(ปำกกำ ดินสอ กระดำษคำร์บอน ฯลฯ) ค่ำป้ำย

ประชำสัมพันธ์โครงกำร ฯลฯ

-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลำคม 

2552 และหนังสือที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหำคม 

2558 เร่ือง แนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

หน้ำที ่106 ล ำดับที่ 4

3.โครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีเทศบำลต ำบลหอค ำ 170,000 บำท
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ค่ำตอบแทน 50,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

50,000 บำท

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 157,000 บำท

งบด ำเนินงำน 150,000 บำท

2.ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก

พิมพ์ จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมีเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ

พ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2561 

1.เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์(Ink 

Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต

2.มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi

3.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที

(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที(ipm)

4.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 10 หน้ำต่อนำที(ppm)

ฯลฯ

-เป็นไปตำมพรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่13)

พ.ศ.2552มำตรำ 67(6)

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 37 ล ำดับที่ 7

1. ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำนักงำน 48,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ จ ำนวน 3 เคร่ือง โดย

มีเกณฑ์รำคำและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2561

 ดังนี้ 1.มีหน่วยประมวลผลกลำงCPUไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก2 

coreมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.5 GHz หรือ

ดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย

2.มีหน่วยควำมจ ำหลัก(RAM) ชนิดDDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่

น้อยกว่ำ 4 GH

3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิดSATA หรือดีกว่ำ 

ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 

ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย

4.มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Radio ไม่น้อย

กว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย ฯลฯ

-เป็นไปตำมพรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่13)

พ.ศ.2552มำตรำ 67(6)

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1หน้ำที่ 36 ล ำดับที่  5

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 5 ตัว โดยมี

คุณลักษณะประมำณรำคำตำมท้องตลำด

-เป็นไปตำมพรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่13)

พ.ศ.2552มำตรำ 67(6)

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที่37 ล ำดับที่6 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



รวม
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รวม
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จ ำนวน

รวม

รวม
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จ ำนวน

จ ำนวน
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จ ำนวนวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 10,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออุปกรณ์ดับเพลิง เช่น ข้อต่อ สำยดับเพลิงฯ

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 40,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือชุดผจญเพลิง จ ำนวน 1 ชุด ตำมรำคำ

ท้องตลำด

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ค่ำวิทยำกร อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมฯ 

พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของอปท.4 ปี (พ.ศ.2561ถึง2564)

หน้ำที ่93 ล ำดับที่ 14

ค่ำวัสดุ 50,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ค่ำลงทะเบียน ค่ำจ้ำงเหมำยำนพำหนะ ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมฯ พ.ศ. 

2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561ถึง2564)

หน้ำที ่92  ล ำดับที่ 8

2. โครงกำรฝึกอบรมป้องกันภัยภำยในหมู่บ้ำน 30,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

1. โครงกำรสัมมนำทำงวิชำกำรและพิธีชุมนุมสวนสนำมเนื่องในวัน

คล้ำยวันสถำปนำอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)

25,000 บำท

งบด ำเนินงำน 105,000 บำท

ค่ำใช้สอย 55,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือและติดต้ัง กล้อง CCTV จ ำนวน 2 ตัว โดยมี

คุณลักษณะประมำณรำคำท้องตลำด

- เป็นไปตำมพรบ.ก ำหนดแผนและข้ันตอนกระจำยอ ำนำจฯ พ.ศ.

2542 มำตรำ 16 (30)กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริม

และสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561ถึง2564)

เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที่21 ล ำดับที่1

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 110,500 บำท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

กล้อง CCTV พร้อมค่ำติดต้ัง 7,000 บำท

งบลงทุน 7,000 บำท

ค่ำครุภัณฑ์ 7,000 บำท

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 100,000 บำท

- เพ่ือจัดซ้ือกระจกโค้งบริเวณตำมแยกและจุดเส่ียง ในเขตต ำบลหอ

ค ำ  อ ำเภอเมืองบึงกำฬ  จังหวัดบึงกำฬ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่ำตอบแทน อปพร. ตำมโครงกำร

ต้ังด่ำนจุดตรวจและอ ำนวยควำมสะดวกช่วงเทศกำล ฯลฯ 

ค่ำวัสดุ 100,000 บำท
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จ ำนวนเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 63,700 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือบุตรของพนักงำนเทศบำล ต ำแหน่ง 

ครูที่ได้รับเงินอุดหนุน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนนอกเวลำของพนักงำน

เทศบำลและพนักงำนจ้ำง 

งบด ำเนินงำน 847,329 บำท

ค่ำตอบแทน 73,700 บำท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 55,200 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

จ ำนวน 24,000 บำท และเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวพนักงำนจ้ำง

ตำมภำรกิจต ำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ ำนวน 31,200 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,314,680 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 

123,240 บำท และค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจต ำแหน่ง

ผู้ช่วยหัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก,ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ ำนวน 

2,191,440 บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง และหัวหน้ำฝ่ำย 

กองกำรศึกษำ

เงินเดือนพนักงำน 2,040,450 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลต ำบลหอค ำ จ ำนวน 

717,570 บำทและเงินเดือนครู จ ำนวน 1,322,880 บำท

งบบุคลำกร 4,470,330 บำท

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 4,470,330 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 1 หลัง โดยมี

คุณลักษณะตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2561  

1. มีมือจับชนิดบิด

2. มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน

3. คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)

-เป็นไปตำมพรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่13)

พ.ศ.2552มำตรำ 67(6)

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561ถึง2564)

เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที่37 ล ำดับที่8

แผนงำนกำรศึกษำ

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 5,963,259 บำท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร 5,500 บำท

งบลงทุน 5,500 บำท

ค่ำครุภัณฑ์ 5,500 บำท
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ค่ำสำธำรณูปโภค 79,000 บำท

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 79,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 70,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น แก้วน้ ำ 

แปรง ไม้กวำด ผงซักฟอก ฯลฯ ให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่นกระดำษ 

แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้

งำนได้ตำมปกติ

ค่ำวัสดุ 140,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ นิตยสำร วำรสำร ฯลฯ ไว้ใน

ส ำนักงำนเทศบำลเพ่ือบริกำรประชำชน

- เป็นไปตำมตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี(พ.ศ.2561-2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 19 ล ำดับที่ 6

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท

1. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (รำย

หัว) อำยุ 2 - 5 ปี อัตรำคนละ 1,700 บำท /ปี จ ำนวน 251,600 

บำท

2. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (รำยหัว) 

อำยุ 3 - 5 ปี จ ำนวน 150,029 บำท 

- ตำมหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 

มิถุนำยน 2561

- เป็นไปตำมตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 18 ล ำดับที่ 4

3. รำยจ่ำยโครงกำรจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ นิตยสำร วำรสำร 13,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน

เทศบำลและพนักงำนจ้ำง เป็นค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำลงทะเบียน ค่ำที่พัก

และอ่ืนๆ ฯลฯ

-เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ฯ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี(พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที่26 ล ำดับที่2

2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 401,629 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 100,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรที่เทศบำลไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรเองได้ เช่น ท ำป้ำย เข้ำเล่ม ถ่ำยเอกสำร ท ำวำรสำร ฯลฯ 

ค่ำใช้สอย 554,629 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร



รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน1.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 550,000 บำท

ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 550,000 บำท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

4. จัดซ้ือกล้องวิดีโอ จ ำนวน 1 เคร่ือง 30,000 บำท

เพ่ือจัดซ้ือกล้องวิดีโอ จ ำนวน 1 เคร่ือง (รำคำตำมท้องตลำด)

- เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 13) 

พ.ศ. 2552 มำตรำ 67(6)

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 40 ล ำดับ 22

3. จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จ ำนวน 3 

เคร่ือง

30,600 บำท

เพ่ือจัดซ้ือโทรทัศน ์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยมี

คุณลักษณะตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2561โดยมี

คุณลักษณะ ดังนี้

- ระดับควำมละเอียดจอภำพ 1366 x 768 พิกเซล ขนำด 32 นิ้ว ฯ

- เป็นไปตำมพรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่13) 

พ.ศ.2552 มำตรำ 67(6)

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที่39 ล ำดับที่20

2. จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ี จ ำนวน 4 ชุด 24,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ี จ ำนวน 4 ชุด (รำคำ

ตำมท้องตลำด)

- เป็นไปตำมพรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 13)

พ.ศ. 2552 มำตรำ 67(6)

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที่40 ล ำดับที่21

1.จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร 11,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 2 หลัง โดยมี

คุณลักษณะรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2561 ดังนี้

1.มีมือจับชนิดบิด

2.มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน

3.คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)

-เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 13) 

พ.ศ.2552 มำตรำ67(6)

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี(พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที่39 ล ำดับที่19

ค่ำครุภัณฑ์ 95,600 บำท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดต้ัง พร้อมค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต ของศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กในเขตต ำบลหอค ำ จ ำนวน 8 แห่ง 

งบลงทุน 645,600 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนผู้อ ำนวยกำรกองและ

หัวหน้ำฝ่ำยกองสำธำรณสุข

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 531,240 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล และปรับปรุงเงินเดือน

ให้กับพนักงำนเทศบำล กองสำธำรณสุข

เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,442,250 บำท

เงินเดือนพนักงำน 789,810 บำท

แผนงำนสำธำรณสุข

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 5,877,950 บำท

งบบุคลำกร 1,442,250 บำท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 2,308,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) 

- เป็นไปตำมหนังสือที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 

มิถุนำยน 2561

เงินอุดหนุน 2,308,000 บำท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

- เพ่ือจ่ำยค่ำอำหำรเสริม (นม)ให้กับเด็กนักเรียน ร.ร สังกัด สพฐ.

ระดับอนุบำลและเด็ก ป.1 - ป.6 จ ำนวนเงิน 1,173,157 บำท และ

เด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตต ำบลหอค ำ จ ำนวนเงิน 300,914 

บำท 

- เป็นไปตำมหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 

มิถุนำยน 2561 

งบเงินอุดหนุน 2,308,000 บำท

ค่ำวัสดุ 1,474,071 บำท

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 1,474,071 บำท

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 725,200 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินอำหำรกลำงวัน คนละ 20 บำท ของศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็ก 

- เป็นไปตำมหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 

มิถุนำยน 2561

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.

2564) หน้ำที8่2 ล ำดับที่ 3

ค่ำใช้สอย 725,200 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 4,507,271 บำท

งบด ำเนินงำน 2,199,271 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน1ศูนย์ฯ ตำม

แบบเทศบำลต ำบลหอค ำก ำหนด 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี(พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติมเปลียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที่18 ล ำดับที่1



จ ำนวน
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จ ำนวน
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จ ำนวน2. โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระ

ปณิธำน ศำสตรจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัย

ลักษณ์ อัครรำชกุมำรี

60,000 บำท

1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน

เทศบำลและพนักงำนจ้ำง เป็นค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำลงทะเบียน ค่ำที่พัก

และอ่ืนๆ

- เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ฯ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.

2564 )เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1หน้ำที่ 26 ล ำดับที่  2

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรที่เทศบำลไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรเองได้ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำจ้ำงบริกำร เก็บขยะและ

บันทึกข้อมูล และไถกลบบ่อขยะ ฯลฯ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 460,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนเทศบำล

ต ำบลและผู้มีสิทธ์ืเบิกได้

ค่ำใช้สอย 1,050,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำง  ผู้ปฏิบัติงำนกู้ชีพ และงำนตำม

ภำรกิจ 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 4,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฎิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นเงินค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกู้ชีพ 

กู้ภัย นอกเวลำรำชกำร และในวันหยุดรำชกำร

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 106,000 บำท

ค่ำตอบแทน 352,200 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

242,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

พนักงำนจ้ำงทั่วไป กองสำธำรณสุข

งบด ำเนินงำน 1,622,200 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงเงินค่ำตอบแทนให้แก่

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทั่วไป กองสำธำรณสุข

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 61,200 บำท
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 - เพ่ือเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 20,000 บำท

ค่ำวัสดุ 220,000 บำท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 200,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้

ตำมปกติ  ได้แก่ รถขยะ รถกู้ชีพ และรถจักรยำนยนต์

5. โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้เร่ืองกฏหมำยท้องถิ่นแก่ประชำชน

และสถำนประกอบกำร

30,000 บำท

 -เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้

เร่ืองกฎหมำยท้องถิ่นแก่ประชำนและสถำนประกอบกำร เช่น ป้ำย

โครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร วัสดุอุปกรณ์ ส่ือ ในกำรอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ฯ พ.ศ.

2557 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 )

เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที่20 ล ำดับที่2

4. รำยจ่ำยโครงกำรคัดแยกขยะ 50,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรคัดแยกขยะ เช่น ถุงผ้ำตำข่ำย 

โครงคัดแยกขยะ ป้ำย วัสดุอ่ืนที่จ ำเป็นฯลฯ 

- พรบ.รักษำควำมสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 

(ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2560 

- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 

0810.5 /ว 627 ลงวันที่ 7 มีนำคม 2561 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ 

2564 )หน้ำที1่00 ล ำดับที่5

3. รำยจ่ำยโครงกำรป้องกันไข้เลือดออก 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันไข้เลือดออก 

เช่นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ค่ำทรำยอะเบท  น้ ำยำเคมี

พ่นยุง วัสดุอ่ืนที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน ฯลฯ

ตำมพรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.

2552มำตรำ 50(4)

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี(พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564)

หน้ำที ่86 ล ำดับที่1    

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร เช่น จัดหำวัคซีน

ป้องกันพิษสุนัขบ้ำ เข็มฉีดยำ ค่ำส ำรวจจ ำนวนสุนัข ป้ำยโครงกำร 

ฯลฯ

- ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว

0120 ลงวันที่ 12 มกรำคม 2560 

- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 

0810.5 /1745 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2560 

- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 

0810.5 /10425 ลงวันที่ 10 เมษำยน  2561

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 86 ล ำดับที่ 2  



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ ชนิดประจ ำที่ ขนำดก ำลังส่ง 10 วัตต์ 28,000 บำท

- เพ่ือเป็นค่ำจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ กระบอกสูบไม่

ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี แบบอัดท้ำย จ ำนวน 1 คัน โดยคุณลักษณะรำคำ

ตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2561

- ตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 13) 

พ.ศ.2552

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561ถึงพ.ศ.2564 )

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที่37 ล ำดับที่8 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

รถบรรทุกขยะ 2,400,000 บำท

ค่ำจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร 5,500 บำท

 เพ่ือเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บำน  จ ำนวน 1 หลัง โดยมี

คุณลักษณะตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2561 ดังนี้

1.มีมือจับชนิดบิด 

2.มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน 

3.คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  (มอก.)

- เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 13) 

พ.ศ.2552 มำตรำ 67 (6) 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี ( พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.

2564 )เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที3่7 ล ำดับที่10

ค่ำครุภัณฑ์ 2,533,500 บำท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึก เคร่ืองพิมพ์ 

โปรแกรมและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน 2,533,500 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดเคร่ืองแต่งกำยส ำหรับพนักงำนเก็บขยะ และ

พนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลหอค ำ ผู้ปฎิบัติงำนกำรแพทย์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น ส ำลี 

ผ้ำพันแผล เคมีภัณฑ ์ฯลฯ 

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 30,000 บำท

- เพ่ือเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี  ยำงนอก 

ยำงใน ฯลฯ

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 50,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด ฯลฯ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 60,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น สำยหรือเสำอำกำศ ส ำหรับ

วิทยุ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ ฯลฯ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท



จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

ค่ำตอบแทน 10,000 บำท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพช่ัวครำวพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และ

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

งบด ำเนินงำน 500,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและเงินปรับปรุง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง กองสวัสดิกำรสังคม

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 24,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองและหัวหน้ำฝ่ำย

กองสวัสดิกำรสังคม

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 140,280 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนพนักงำนเทศบำลและปรับปรุงเงินเดือน

พนักงำนเทศบำล กองสวัสดิกำรสังคม

เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 941,850 บำท

เงินเดือนพนักงำน 717,570 บำท

แผนงำนสังคมสงเครำะห์

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ 1,493,750 บำท

งบบุคลำกร 941,850 บำท

เงินอุดหนุนเอกชน 280,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

ให้แก่หมู่บ้ำน /ชุมชน ละ 20,000 บำท จ ำนวน 14 หมู่บ้ำน

- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/

ว 109 ลงวันที่ 15 มกรำคม 2561

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ 

2564 )เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1หน้ำที่ 32 ล ำดับที ่1    

เงินอุดหนุน 280,000 บำท

เงินอุดหนุนเอกชน

- เพ่ือเป็นค่ำบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ ซ่ึงไม่

รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติหรือค่ำซ่อมกลำง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.

2564) หน้ำที่ 109 ล ำดับที่ 17

งบเงินอุดหนุน 280,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

บ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000 บำท

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจ ำที่ ขนำด

ก ำลังส่ง 10 วัตต์  จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำตำมบัญชีมำตรฐำน

ครุภัณฑ ์ปี 2561

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที่39 ล ำดับที่10  



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน5.โครงกำรอบรมพัฒนำเด็กและเยำวชน 30,000 บำท

4.ค่ำโครงกำรเยี่ยมผู้สูงอำยุ คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส 50,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเยี่ยมผู้สูงอำยุ คน

พิกำรและผู้ด้อยโอกำส เช่น ค่ำป้ำย ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำเบ้ีย

เล้ียง ค่ำถุงยังชีพ ฯลฯ

-เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร

แข่งขันกีฬำฯ  พ.ศ.2559 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 

2564 ) หน้ำที่ 80 ล ำดับที่ 4

3.โครงกำรฝึกอบรมอำชีพต่ำงๆของประชำชน 30,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร ฝึกอบรมอำชีพต่ำงๆ

ของประชำชน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ

อุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมฯ พ.ศ.

2557

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท. 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 10

2.ค่ำโครงกำรแข่งขันกีฬำต ำบลสร้ำงควำมรู้รักสำมัคคีของประชำชน

ในชุมชน

200,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำต ำบล

สร้ำงควำมรู้รักสำมัคคีของประชำชนในชุมชน เช่น เงินรำงวัล เงิน

ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำป้ำย ค่ำเส้ือนักกีฬำ ค่ำอำหำรนักกีฬำ ฯลฯ

-เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร

แข่งขันกีฬำฯ พ.ศ.2559 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของอปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) 

หน้ำที ่96 ล ำดับที่ 9

1.ค่ำเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้เจ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรให้แก่พนักงำน

เทศบำลและพนักงำนจ้ำง กองสวัสดิกำรสังคม เป็นค่ำเบ้ียเล้ียง 

ค่ำลงทะเบียน ค่ำที่พักและอ่ืนๆ ฯลฯ

-เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท. 4 ปี (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564)

ฉบับที ่1 หน้ำที่ 26 ล ำดับที่ 2

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ืงบริกำรที่เทศบำลไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรเองได้ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำงจ้ำงเหมำบริกำร  เช่น 

ป้ำย วำรสำร ฯลฯ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำง กองสวัสดิกำรสังคม

ค่ำใช้สอย 440,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน1. จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร 5,500 บำท

ค่ำครุภัณฑ์ 21,900 บำท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ์ โปรแกรม

และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน 21,900 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น 

กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ ลวดเสียบกระดำษ กรรไกร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

ค่ำวัสดุ 50,000 บำท

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท

7. โครงกำรอบรมส่งเสริมหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัวร้ัว

กินได้

20,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมส่งเสริมหมู่บ้ำน

เศรษฐกิจพอเพียง ปลุกผักสวนครัวร้ัวกินได้ โดยมีค่ำใช้จ่ำย

ประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมฯ  พ.ศ.

2557

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 9

6. โครงกำรอบรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สุ งอำยุ

 คนพิกำร

50,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมส่งเสริมและ

สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ คนพิกำร โดยมีค่ำใช้จ่ำย

ประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมฯ พ.ศ.

2557

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.

2564) หน้ำที ่79 ล ำดับที่ 12

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำเด็ก

และเยำวชน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ

อุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมฯ พ.ศ.

2557

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 

2564 ) หน้ำที่ 81 ล ำดับที่ 7



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน1. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุดหนุนให้กำชำดจังหวัดบึงกำฬ ประจ ำปี 2562 30,000 บำท

เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559

เงินอุดหนุน 30,000 บำท

เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multi function แบบฉีดหมึก

(Inkjet) จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมีเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ

พ้ืนฐำน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2561ดังนี้

    1. เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น

Printer,Copier,Scanner และ Faxภำยในเคร่ืองเดียวกัน

    2. ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

    3. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 4,800x1,200 dpi 

หรือ  1,200x4,800 dpi

    4.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 34 หน้ำต่อนำที 

(ppm) หรือ 15 ภำพต่อนำที (ipm)

    5.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที 

(ppm) หรือ 10 ภำพต่อนำที (ipm)

    6. สำมำรถแสกนเอกสำร ขนำด A4( ขำวด ำ-สี)ได้

    7. สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ ฯลฯ

-เป็นไปตำมพรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่13)

พ.ศ.2552 มำตรำที่ 67 (6) 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที่ 40 ล ำดับที่ 14

งบเงินอุดหนุน 30,000 บำท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 7,900 บำท

2. จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ี จ ำนวน 1 ชุด 8,500 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ีจ ำนวน 1 ชุด โดยมี

คุณลักษณะรำคำตำมท้องตลำด

- เป็นไปตำมพรบ.เทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 

พ.ศ. 2552 มำตรำที่ 67(6)

 -เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 

0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 )

เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำ39 ล ำดับที่15

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 1 หลัง ตำม

คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ปี 2561 ดังนี้

1.มีมือจับชนิดบิด 

2.มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน 

3.คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)

- เป็นไปตำม พรบ. พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.

2552มำตรำ 67(6) 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที่39 ล ำดับที่16



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรที่เทศบำลไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรเองได้ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  ค่ำขนส่ง

หินคลุก ฯลฯ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 500,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนเทศบำล

และผู้มีสิทธ์ิเบิกได้

ค่ำใช้สอย 680,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำล และผู้มีสิทธ์ิเบิกได้

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 6,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำง

ค่ำเช่ำบ้ำน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรซ้ือหรือจ้ำง 

คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง ฯ 

เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 

19 กันยำยน 2560

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 20,000 บำท

ค่ำตอบแทน 526,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

470,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพช่ัวครำว ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ

พนักงำนจ้ำงทั่วไป กองช่ำง

งบด ำเนินงำน 2,676,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พร้อมเงินปรับปรุง

ค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงและค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทั่วไป 

กองช่ำง

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 106,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนำยกำรกองช่ำง  หัวหน้ำฝ่ำย 

กองช่ำง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 993,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพช่ัวครำวพนักงำนเทศบำล กองช่ำง

เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนพนักงำนเทศบำลและปรับปรุงเงินเดือน

ให้แก่พนักงำนเทศบำล กองช่ำง

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 24,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,523,150 บำท

เงินเดือนพนักงำน 1,339,350 บำท

แผนงำนเคหะและชุมชน

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 7,038,850 บำท

งบบุคลำกร 2,523,150 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำจัดซ้ือตู้จัดเหล็กเก็บเอกสำร 5,500 บำท

ค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน 2,000 บำท

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 1 ตัว ประมำณรำคำ

ตำมท้องตลำด

- เป็นไปตำมพรบ.เทศบำล พ.ศ.2496แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 13)

พ.ศ.2552 มำตรำ 67(6)

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 40 ล ำดับที่ 21

ค่ำครุภัณฑ์ 78,700 บำท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ เช่น มิเตอร์น้ ำ

งบลงทุน 998,700 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกเคร่ืองพิมพ์ 

โปรแกรมและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุอ่ืน 80,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ยำงนอก ยำงใน 

แบตเตอร่ี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

1.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ยำงมะตอย หิน ปูน ทรำย ไม้

ต่ำงๆ สี  ฯลฯ  ต้ังไว้  250,000 บำท

2.วัสดุงำนช่ำงเช่น ค้อน คีม เทปวัดระยะ ตลับเมตร ลูกด่ิง ฯลฯ  ต้ัง

ไว้ 150,000  บำท

3.จัดซ้ือหินคลุก ต้ังไว้  500,000 บำท

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น สำยไฟ หลอดไฟ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้ำง 900,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 400,000 บำท

ค่ำวัสดุ 1,470,000 บำท

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 130,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้

งำนได้ตำมปกติ ได้แก่ รกขุดหน้ำตักหลัง รถจักรยำนยนต์ ฯ 

ค่ำเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนเทศบำล และ

พนักงำนจ้ำง ในกำรอบรมสัมมนำ เป็นค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำลงทะเบียน 

ค่ำที่พักและอ่ืนๆ ฯลฯ

เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรฯ 

พ.ศ.2559

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 26 ล ำดับที่ 2



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 7,900 บำท

ค่ำจัดซ้ือป้ัมหอยโข่งชนิดหน้ำแปลน ขนำด 7 แรงม้ำ 3 เฟส 43,300 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือป้ัมหอยโข่งหน้ำแปลน ขนำด 7 แรงม้ำ 3 เฟส 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

-เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)

พ.ศ.2552 มำตรำ 67(6)

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 41 ล ำดับที่ 18

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองขยำยเสียงรถโฆษณำ โดยมีคุณลักษณะรำคำ

ตำมท้องตลำด รำยละเอียดดังนี้

1.เคร่ืองขยำยเสียง ขนำด 600 วัตต์ จ ำนวน 1 ชุด มี 2MIC,2CD 

ใช้ไฟ DC 12 V สำมำรถขับฮอร์น และดอกล ำโพง 15 นิ้ว ได้ 

2-4 ดอก ไม่ต้องใช้อินเวอร์เตอร์

2.ล ำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต ขนำด 120 วัตต์ จ ำนวน 4 ชุด

- เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 13)

 พ.ศ.2552 มำตรำ 67(6)

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.

2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 39 ล ำดับที่ 19

ครุภัณฑ์โรงงำน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

เคร่ืองขยำยเสียงรถโฆษณำ 20,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 1 หลัง ตำม

บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2561 มีคุณลักษณะดังนี้

1.มีมือจับ 

2.มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน  

3.คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก)

- เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)

พ.ศ.2552 มำตรำ 67(6) 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 39 ล ำดับที่ 17



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง

1. ค่ำปักเขตที่สำธำรณะ 100,000 บำท

โครงกำรติดต้ังไฟสปอร์ตไลท์สนำมกีฬำในโรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด 170,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรติดต้ังไฟสปอร์ตไลท์ 

สนำมกีฬำ โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด

- เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) 

พ.ศ.2552

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.

2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1หน้ำที่ 19 ล ำดับที ่5 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตประปำหมู่บ้ำนภำยในต ำบลหอค ำ

- เป็นไปตำมพรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) 

พ.ศ.2552 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของอปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.

2564) หน้ำที ่74 ล ำดับที่ 6

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

ค่ำติดต้ังระบบประปำและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นกำรติดต้ังคร้ังแรกในอำคำรหรือ

สถำนที่รำชกำรพร้อมกำรก่อสร้ำงหรือภำยหลังกำรก่อสร้ำง

1. ค่ำขยำยเขตประปำหมู่บ้ำนภำยในต ำบลหอค ำ 500,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 

(Inkjet)จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ

พ้ืนฐำนคอมพิวเตอร์ ปี 2561 มีคุณลักษณะดังนี้

    1. เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น

Printer,Copier,Scanner และ Faxภำยในเคร่ืองเดียวกัน

    2. ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

    3. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 4,800x1,200 dpi 

หรือ  1,200x4,800 dpi

    4.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 34 หน้ำต่อนำที 

(ppm) หรือ 15 ภำพต่อนำที (ipm)

    5.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที 

(ppm) หรือ 10 ภำพต่อนำที (ipm)

    6. สำมำรถแสกนเอกสำร ขนำด A4( ขำวด ำ-สี)ได้

    7. สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ ฯลฯ

- เป็นไปตำม พรบ. เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 

13) พ.ศ.2552 มำตรำ 67(6)

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่1หน้ำที่ 39 ล ำดับที่ 17

ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 920,000 บำท



จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 1,190,000 บำท

เงินอุดหนุนเอกชน

1. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุดหนุนกลุ่มอำชีพต่ำงๆที่ได้จัดท ำโครงกำรขอรับ

กำรสนับสนุนงบประมำณ และเป็นโครงกำรที่มีประโยชน์ต่อประชำชน

เป็นส่วนใหญ่ กองสวัสดิกำรสังคม

50,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 50,000 บำท

เงินอุดหนุน 50,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุดหนุนขยำยเขตไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดบึงกำฬ 

(PEA) ได้แก่ หมู่ที ่4 จ ำนวน 258,000 บำท ,หมู่ที่ 12 จ ำนวน 

83,000 บำท และขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะริมแม่น้ ำโขง บ้ำนหอค ำ

เหนือ หมู่ที ่13 -บ้ำนหอค ำ หมู่ที ่1 จ ำนวน 500,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบ มท. ว่ำด้วยกำรอุดหนุน ปี 2559

ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของอปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.

2564) หน้ำที   111 ล ำดับที่ 1

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน 50,000 บำท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เงินอุดหนุนค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำ 841,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 841,000 บำท

เงินอุดหนุน 841,000 บำท

ค่ำรำยจ่ำยเพ่ือจ้ำงออกแบบ จ้ำงควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชนหรือนิติ

บุคคล

150,000 บำท

เพ่ือจ้ำงออกแบบ จ้ำงควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง

วันที่  9 มิถุนำยน 2558

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 15 ล ำดับที่ 10

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปักเขตที่สำธำรณะในเขตต ำบลหอค ำ

- ตำม พรบ.ลักษณะปกครองท้องถิ่นที่ พ.ศ.2457 แก้ไขเพ่ิมเติม 

โดยพรบ. ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11)พ.ศ.2551 ประกอบ

กับระเบียบมท.ว่ำด้วยกำรดูแลรักษำและคุ้มครองป้องกันที่ดินอัน

เป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินส ำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 

2553

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.

2564 ) หน้ำที่ 99 ล ำดับที่ 3 

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ

บุคคลภำยนอกเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง



รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวนเงินอุดหนุนเอกชน 96,000 บำท

เงินอุดหนุน 96,000 บำท

เงินอุดหนุนเอกชน

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น 96,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 96,000 บำท

เงินอุดหนุนเอกชน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรแข่งเรือยำวประเพณีบ้ำนหนองเข็ง 

ตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559 

เงินอุดหนุน 20,000 บำท

เงินอุดหนุนเอกชน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำเงินรำงวัล ค่ำถ้วยรำงวัล 

ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ฯลฯ 

- ตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร

แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำฯ พ.ศ.2559 

- ตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564) หน้ำที่

103 ล ำดับ3

งบเงินอุดหนุน 20,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำป้ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบ มท. ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร

แข่งขันกีฬำฯ พ.ศ.2559 

- ตำมแผนพัฒนำของ อปท. 4 ปี (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564)

หน้ำที ่103ล ำดับ 2

3.โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง 120,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย เช่น เงินรำงวัล ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำป้ำย ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร

แข่งขันกีฬำฯ พ.ศ.2559

- ตำมแผนพัฒนำของ อปท. 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) 

หน้ำที ่104 ล ำดับ 5

2.โครงกำรส่งเสริมประเพณีสงกรำนต์ 150,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

1.โครงกำรแข่งขันเรือยำวชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

900,000 บำท

งบด ำเนินงำน 1,170,000 บำท

ค่ำใช้สอย 1,170,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน03.โครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้ำเมรุ หมู่ที่ 3 บ้ำน

หนองเข็ง

128,000 บำท

02.โครงกำรก่อสร้ำงศำลำพักญำติ  หมู่ที่ 2 บ้ำนสะง้อ 171,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงศำลำพักญำติ หมู่ที่ 2 บ้ำนสะง้อ ตำมแบบ

เทศบำลต ำบลหอค ำก ำหนด

-เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่13) 

พ.ศ.2552 มำตรำ 51(4)

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 13 ล ำดับที่ 1

01.โครงกำรปรับปรุงถมดินข้ำงทำงหลวงพร้อมลงท่อและบ่อพักเพ่ือท ำ

ตลำดประชำรัฐ

246,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถมดินข้ำงทำงหลวงพร้อมลงท่อและบ่อพัก

เพ่ือท ำตลำดประชำรัฐ  หมู่ที ่1 บ้ำนหอค ำ ตำมแบบเทศบำลต ำบล

ต ำบลหอค ำก ำหนด

-เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่13)

พ.ศ.2552 มำตรำ 50(2) มำตรำ51(3) 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561ถึงพ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 4 ล ำดับที่ 1

ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 2,171,000 บำท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 2,171,000 บำท

งบลงทุน 2,171,000 บำท

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรจัดงำนประเพณี และกิจกรรมทำง

ศำสนำของหมู่บ้ำน 

- ตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ.2559 

รำยละเอียดดังนี้    

1.อุดหนุนให้หมู่ที ่1 บ้ำนหอค ำ และหมู่ที่ 4 บ้ำนโคกสะอำด อุดหนุน

ให้หมู่บ้ำนละ 10,000 บำท เป็นเงิน 20,000 บำท

2.อุดหนุนให้หมู่ที ่2 บ้ำนสะง้อ,หมู่ที่ 3 บ้ำนหนองเข็ง

หมู่ที่ 5 บ้ำนโนนยำง,หมู่ที่ 6 บ้ำนม่วงมีชัย,หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองบัวทอง

หมู่ที่ 11 บ้ำนไทยเจริญ,หมู่ที ่13 บ้ำนหอค ำเหนือ 

และหมู่ที ่14 บ้ำนเจริญรัตน์ อุดหนุนให้หมู่บ้ำนละ 7,000 บำท 

เป็นเงิน 56,000 บำท

3.อุดหนุนให้หมู่ที ่8 บ้ำนหนองแสง,หมู่ที่ 9 บ้ำนนำโซ่

หมู่ที่ 10 บ้ำนวังด่ำน และหมู่ที่ 12 บ้ำนสมประสงค์ 

อุดหนุนให้หมู่บ้ำนละ 5,000 บำท เป็นเงิน 20,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน08.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมศำลำประชำคม หมู่ที่ 10 บ้ำนวังด่ำน 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมศำลำประชำคม  หมู่ที่ 10 บ้ำนวัง

ด่ำน ตำมแบบเทศบำลต ำบลหอค ำก ำหนด

-เป็นไปตำมพรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) 

พ.ศ.2552 มำตรำ 50(9)

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่13 ล ำดับที่ 4

07.โครงกำรต่อเติมศำลำพักญำติและก่อสร้ำงห้องน้ ำ หมู่ที่ 9 บ้ำนนำโซ่ 106,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำต่อเติมศำลำพักญำติและก่อสร้ำงห้องน้ ำ หมู่ที่ 9 

บ้ำนนำโซ่ ตำมแบบเทศบำลต ำบลหอค ำก ำหนด

-เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่13) 

พ.ศ.2552 มำตรำ51(4)

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 13 ล ำดับที่3

06.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้ำน ซอยพ่อ

ใหญ่วันนำ หมู่ที่ 8 บ้ำนหนองแสง

100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหมู่บ้ำน ซอย

พ่อใหญ่วันนำ หมู่ที ่8 บ้ำนหนองแสง ตำมแบบเทศบำลต ำบลหอค ำ

ก ำหนด

-เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) 

พ.ศ.2552 มำตรำ 50(2)

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 7 ล ำดับที่11

05.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมทำงหลวง หมู่ที่ 7 

บ้ำนหนองบัวทอง

140,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมทำงหลวง หมู่ที่ 

7 บ้ำนหนองบัวทอง  ตำมแบบเทศบำลต ำบลหอค ำก ำหนด

-เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉ.13) พ.ศ.

2552มำตรำ 50(2)

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 9 

04.โครงกำรก่อสร้ำงศำลำพักญำติ  หมู่ที่ 5 บ้ำนโนนยำง 175,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงศำลำพักญำติ หมู่ที่ 5 บ้ำนโนนยำง 

- เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่13) 

พ.ศ.2552 มำตรำ 51(4)

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 13 ล ำดับที่ 2

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์ หมู่ที่ 

3 บ้ำนหนองเข็ง  ตำมแบบเทศบำลต ำบลหอค ำก ำหนด

-เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่13) 

พ.ศ.2552 มำตรำ 51(4)

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท. 4 ปี (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 4 ล ำดับที่ 3



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน13. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคุ้มน้อยต่อจำกโครงกำรเดิม หมู่ที่ 1

 บ้ำนหอค ำ

210,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.พร้อมฝำปิด คุ้มน้อย หมู่

ที่ 1 บ้ำนหอค ำ ตำมแบบเทศบำลต ำบลหอค ำก ำหนด 

-เป็นไปตำมพรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) 

พ.ศ.2552 มำตรำ 51(8)

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท. 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.

2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที่12 ล ำดับที่ 32

12.โครงกำรปรับปรุงถนน คสล.ปำกทำงเข้ำบ้ำนโคกสะอำดติดถนน

ทำงหลวงสำย 212 หมู่ที่ 4 บ้ำนโคกสะอำด

200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกปำกทำงเข้ำ

บ้ำนโคกสะอำด ติดถนนทำงหลวงสำย 212 หมู่ที่ 4 บ้ำนโคก

สะอำด ตำมแบบเทศบำลต ำบลหอค ำก ำหนด

-เป็นไปตำมพรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) 

พ.ศ.2552 มำตรำ 50(2)

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 12 ล ำดับที่ 31

11.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกฐำนบ้ังไฟ จรดถนน

เจริญรัตน์-วังด่ำน หมู่ที่ 14 บ้ำนเจริญรัตน์

190,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกฐำนบ้ังไฟ จรด

ถนนเจริญรัตน์-วังด่ำน หมู่ที ่14 บ้ำนเจริญรัตน์ ตำมแบบเทศบำล

ต ำบลหอค ำก ำหนด

-เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่13) 

พ.ศ.2552 มำตรำ 50(2)

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่8 ล ำดับที่18

10.โครงกำรก่อสร้ำงฝำปิดรำงระบำยน้ ำ คสล. หน้ำโรงเรียนหอค ำ

พิทยำสรรค์  หมู่ที่ 13 บ้ำนหอค ำเหนือ

112,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงฝำปิดรำงระบำยน้ ำ คสล.หน้ำโรงเรียนหอค ำ

พิทยำสรรค์ หมู่ที ่13 บ้ำนหอค ำเหนือ  ตำมแบบเทศบำลต ำบลหอ

ค ำก ำหนด 

-เป็นไปตำมพรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) 

พ.ศ.2552 มำตรำ 51(8)

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่1 หน้ำที่8 ล ำดับที่16

09.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ต่อจำกโครงกำร

เดิม ปี 61หมู่ที่ 11 บ้ำนไทยเจริญ

134,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ต่อจำก

โครงกำรเดิมปี 61 หมู่ที่ 11 บ้ำนไทยเจริญ  ตำมแบบเทศบำลต ำบล

หอค ำก ำหนด

-เป็นไปตำมพรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่13) 

พ.ศ.2552 มำตรำ 50(2)

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่7 ล ำดับที่12



จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

งบกลำง 12,004,028 บำท

งบกลำง 12,004,028 บำท

 - ค่ำวัสดุใช้ในกิจกำรประปำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือสำรส้ม คลอรีน 

ฯลฯ

แผนงำนงบกลำง

งบกลำง 12,004,028 บำท

 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุประปำ เช่น ท่อ PVC กำว ข้อต่อ ฯลฯ

วัสดุอ่ืน 600,000 บำท

ค่ำวัสดุ 1,000,000 บำท

วัสดุก่อสร้ำง 400,000 บำท

1. ค่ำซ่อมแซมระบบประปำ 150,000 บำท

 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมระบบประปำเทศบำลต ำบลหอค ำ

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง

วันที่  27 มิถุนำยน 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 15 ล ำดับที่ 11

ค่ำใช้สอย 150,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

แผนงำนกำรพำณิชย์

งำนกิจกำรประปำ 1,150,000 บำท

งบด ำเนินงำน 1,150,000 บำท

1. ค่ำซ่อมแซมสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ หมู่ที่ 2 บ้ำนสะง้อ 150,000 บำท

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ หมู่ที่ 2 บ้ำนสะง้อ 

ตำมแบบเทศบำลต ำบลหอค ำก ำหนด

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616 ลง

วันที่  24 มิถุนำยน 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.

2564 ) หน้ำที่ 73 ล ำดับที่ 3

ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 150,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง

แผนงำนกำรเกษตร

งำนส่งเสริมกำรเกษตร 150,000 บำท

งบลงทุน 150,000 บำท

14. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.เส้นบ้ำนม่วงมีชัย ไปหนองเครือเขำ 

หมู่ที่ 6 บ้ำนม่วงมีชัย

159,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.เส้นบ้ำนม่วงมีชัยไปหนองเครือ

เขำ หมู่ที ่6 บ้ำนม่วงมีชัย ตำมแบบเทศบำลต ำบลหอค ำก ำหนด

- เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่13) 

พ.ศ.2552 มำตรำ 50(2)

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.4 ปี(พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม

เปล่ียนแปลง ฉบับที ่1 หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 8



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน

ท้องถิ่น อัตรำร้อยละ 2 ของงบประมำณกำรรำยรับ (ไม่รวม

พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษให้กับทำยำทพนักงำนเทศบำลและ

พนักงำนจ้ำงที่ถึงแก่ควำมตำย

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 440,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน แยกเป็น

1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลหอค ำ (สปสช.) 

จ ำนวน 150,000 บำท (กองสำธำรณสุข)

2.เงินบ ำรุงสันนิบำตแห่งประเทศไทย (สทท.)อัตรำร้อยละ 

0.00167 ของรำยรับจริงในปีที่ล่วงมำแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ำย

ขำดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) จ ำนวน 36,000 บำท

เงินช่วยพิเศษ 10,000 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 186,000 บำท

ส ำรองจ่ำย 500,000 บำท

เพ่ือใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินที่ทีสำธำรณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทำปัญหำ

ควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวมเท่ำนั้น

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเงินสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์  (กองสวัสดิกำรสังคม)

เบ้ียยังชีพคนพิกำร 2,476,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเงินตำมโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรสังคมแก่ผู้พิกำรหรือ

ทุพพลภำพ จ ำนวน 258  คน

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 7,994,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเงินตำมโครงกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ 

จ ำนวน 1,016 รำย (กองสวัสดิกำรสังคม)

เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรโครงกำรอ่ืน 24,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจรำจร

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 312,828 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินสมทบกองทุนสังคมของพนักงำนจ้ำง อัตรำร้อย

ละ 5


