เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของ
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
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สารบัญ
ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
 คาแถลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2
 คาแถลงประมาณการรายรับ
 คาแถลงประมาณการรายจ่าย 5

ส่วนที่ 2
บันทึกหลักการและเหตุผล
 บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน
 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
รายงานประมาณการรายรับ
18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
รายงานประมาณการรายจ่าย
25
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 84
แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารงานคลัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
แผนงานการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
แผนงานสาธารณสุข
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 120
แผนงานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- งานไฟฟ้าถนน
- งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานบาบัดน้าเสีย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

1
2
4
6
7
7
8
16
21

84
84
96
101
101
107
107
109
115
115
131
131
132
132
136
141
143
145
145
/แผน...
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-2แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
แผนงานพาณิชย์
- งานกิจการประปา
แผนงานงบกลาง
160
- งานงบกลาง
สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
163

149
149
151
155
156
156
158
159
159
160

ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 การประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภาคผนวก 2 การประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภาคผนวก 3 การตั้งงบประมาณการรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 35
ภาคผนวก 4 การตั้งงบประมาณการรายจ่าย ค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ภาคผนวก 5 การตั้งงบประมาณการรายจ่าย ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศและศึกษาดูงานทั้งใน
และต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เรื่อง การเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคผนวก 6 การตั้งงบประมาณการรายจ่าย เงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคผนวก 7 การตั้งงบประมาณการรายจ่าย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 309 ง
27 ธันวาคม 2559
ภาคผนวก 8 การตั้งงบประมาณการรายจ่าย เงินบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม
ระเบียบข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541 ข้อ 16
/ภาค...

116
-3ภาคผนวก 9 การตั้งงบประมาณการรายจ่าย ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และเงินอุดหนุนทั่วไป ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ภาคผนวก 10 การตั้งงบประมาณการรายจ่าย เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ภาคผนวก 11 การเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อ
สภาท้องถิ่น
- สาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561
ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561
- สาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561
ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561

1

ส่วนที่ 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

2
คาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลหนองสูงเหนืออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 34,849,114.61 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 20,131,062.71 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 10,571,070.28 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 3 โครงการ รวม 53,425.91 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561
(1) รายรับจริง จานวน 30,192,145.51 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร

จานวน

341,743.19 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จานวน

256,024.60 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จานวน

641,006.54 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

จานวน

130,696.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

105,130.10 บาท

หมวดรายได้จากทุน

จานวน

0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จานวน

11,021,420.08 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

17,696,125.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 0.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 23,516,100.27 บาท ประกอบด้วย

3
งบกลาง

จานวน

7,615,502.62

บาท

งบบุคลากร

จานวน

8,322,447.44

บาท

งบดาเนินงาน

จานวน

5,984,350.21

บาท

งบลงทุน

จานวน

181,800.00

บาท

งบรายจ่ายอื่น

จานวน

0.00

บาท

งบเงินอุดหนุน

จานวน

1,412,000.00

บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 0.00 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 6,000,000.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม 0.00 บาท

4
คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
รายรับ
รายรับจริง
ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

320,151.20

420,000.00

390,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

275,533.60

417,000.00

434,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

962,305.80

980,000.00 1,080,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

197,591.00

250,000.00

200,000.00

27,799.00

55,000.00

80,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,783,380.40 2,122,000.00 2,184,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

13,566,443.63 13,820,000.00 15,816,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 13,566,443.63 13,820,000.00 15,816,000.00
ส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

17,931,521.00 21,558,000.00 20,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน 17,931,521.00 21,558,000.00 20,000,000.00
ท้องถิ่น
รวม 33,281,345.23 37,500,000.00 38,000,000.00

5

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายจ่าย
รายจ่าย

รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

8,124,534.72

8,869,270.00

9,763,760.00

งบบุคลากร

10,069,456.00

12,006,960.00

12,037,540.00

งบดาเนินงาน

7,744,408.22

12,484,570.00

12,139,400.00

งบลงทุน

1,995,000.00

614,700.00

2,224,300.00

งบเงินอุดหนุน

1,186,000.00

1,294,500.00

1,835,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

29,119,398.94

35,270,000.00

38,000,000.00

รวม

29,119,398.94

35,270,000.00

38,000,000.00

6

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของ
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

7

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

13,349,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

817,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

4,497,900

แผนงานสาธารณสุข

2,210,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

20,000

แผนงานเคหะและชุมชน

5,894,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

227,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

679,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

252,000

แผนงานการพาณิชย์

288,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

9,763,760
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

38,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทัว่ ไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

6,726,240

1,745,400

8,471,640

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,624,640

0

2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,101,600

1,745,400

5,847,000

2,747,000

1,977,000

4,724,000

282,000

142,000

424,000

1,935,000

1,030,000

2,965,000

520,000

135,000

655,000

10,000

670,000

680,000

154,300

0

154,300

154,300

0

154,300

9,627,540

3,722,400

13,349,940

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

8

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งบ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย

รวม

747,000

747,000

80,000

80,000

587,000

587,000

80,000

80,000

70,000

70,000

70,000

70,000

817,000

817,000

9

แผนงานการศึกษา
งาน
งบ
งบบุคลากร

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

0

1,548,500

1,548,500

0

1,548,500

1,548,500

0

1,555,400

1,555,400

ค่าตอบแทน

0

20,000

20,000

ค่าใช้สอย

0

793,400

793,400

ค่าวัสดุ

0

742,000

742,000

0

254,000

254,000

ค่าครุภัณฑ์

0

84,000

84,000

ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง

0

170,000

170,000

งบเงินอุดหนุน

1,140,000

0

1,140,000

เงินอุดหนุน

1,140,000

0

1,140,000

1,140,000

3,357,900

4,497,900

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

รวม

10

แผนงานสาธารณสุข
งาน
งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

786,500

0

786,500

786,500

0

786,500

670,000

410,000

1,080,000

51,000

0

51,000

ค่าใช้สอย

494,000

240,000

734,000

ค่าวัสดุ

125,000

170,000

295,000

25,000

59,000

84,000

ค่าครุภัณฑ์

25,000

59,000

84,000

งบเงินอุดหนุน

0

260,000

260,000

เงินอุดหนุน

0

260,000

260,000

1,481,500

729,000

2,210,500

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งบลงทุน

รวม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน
งบ

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์

รวม

20,000

20,000

ค่าใช้สอย

20,000

20,000

20,000

20,000

รวม
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งบดาเนินงาน

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

งานกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

งานบาบัดน้า
เสีย

รวม

1,230,900

0

0

0

1,230,900

1,230,900

0

0

0

1,230,900

534,000

1,150,000

968,000

50,000

2,702,000

ค่าตอบแทน

104,000

0

0

0

104,000

ค่าใช้สอย

330,000

900,000

870,000

50,000

2,150,000

ค่าวัสดุ

100,000

250,000

98,000

0

448,000

40,000

1,348,000

0

274,000

1,662,000

40,000

1,348,000

0

274,000

1,662,000

งบเงินอุดหนุน

0

300,000

0

0

300,000

เงินอุดหนุน

0

300,000

0

0

300,000

1,804,900

2,798,000

968,000

324,000

5,894,900

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

งบลงทุน
ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง

รวม
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน
งบ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดาเนินงาน

207,000

207,000

ค่าใช้สอย

207,000

207,000

งบเงินอุดหนุน

20,000

20,000

เงินอุดหนุน

20,000

20,000

227,000

227,000

รวม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

งบ

รวม

งบดาเนินงาน

169,000

395,000

0

564,000

ค่าใช้สอย

149,000

395,000

0

544,000

20,000

0

0

20,000

งบเงินอุดหนุน

0

75,000

40,000

115,000

เงินอุดหนุน

0

75,000

40,000

115,000

169,000

470,000

40,000

679,000

ค่าวัสดุ

รวม
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แผนงานการเกษตร
งาน

งานส่งเสริมการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

งบ
งบดาเนินงาน

142,000

110,000

252,000

ค่าใช้สอย

102,000

110,000

212,000

40,000

0

40,000

142,000

110,000

252,000

ค่าวัสดุ
รวม
แผนงานการพาณิชย์
งาน

งานกิจการประปา

รวม

งบ
งบดาเนินงาน

288,000

288,000

ค่าใช้สอย

198,000

198,000

90,000

90,000

288,000

288,000

ค่าวัสดุ
รวม
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แผนงานงบกลาง
งาน

งบกลาง

รวม

งบ
งบกลาง
งบกลาง

9,763,760

9,763,760

9,763,760

9,763,760

9,763,760

9,763,760

รวม
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
มาตรา มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ และโดย
อนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 38,000,000บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 38,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

13,349,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

817,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

4,497,900

แผนงานสาธารณสุข

2,210,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

20,000

แผนงานเคหะและชุมชน

5,894,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

227,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

679,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

252,000

แผนงานการพาณิชย์

288,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

9,763,760
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

38,000,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
รายรับจริง
ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน

1,204,710.66

118,654.00

115,020.00

200,000.00

-20.00 %

160,000.00

28,878.72

28,925.08

30,278.20

30,000.00

16.67 %

35,000.00

114,339.84

118,734.88

131,713.00

150,000.00

0.00 %

150,000.00

46,332.00

39,555.00

43,140.00

40,000.00

12.50 %

45,000.00

310,022.22

305,868.96

320,151.20

420,000.00

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์

-

0.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์

-

0.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

0.00

2,258.40

2,308.60

0.00

100.00 %

3,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

1,000.00

218,640.00

222,600.00

223,700.00

300,000.00

0.00 %

300,000.00

0.00

26,900.00

32,025.00

27,000.00

29.63 %

35,000.00

ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีป้าย
อากรการฆ่าสัตว์
รวมหมวดภาษีอากร

390,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
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รายรับจริง
ปี 2558
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการทีเ่ ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที
ส่ ะสมอาหารในครั
ค่าใบอนุ
ญาตอื่นๆ ว หรือพืน้ ทีใ่ ด ซึ่งมีพนื้ ทีเ่ กิน
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
ดอกเบีย้
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

82,350.00

56,016.00

10,100.00

70,000.00

0.00 %

70,000.00

5,393.20

7,300.00

3,860.00

0.00

100.00 %

4,000.00

0.00
0.00
306,383.20

0.00
5,212.00
320,286.40

1,000.00
2,540.00
275,533.60

0.00
20,000.00
417,000.00

100.00 %
0.00 %

1,000.00
20,000.00
434,000.00

537,870.00
361,078.79
898,948.79

552,150.00
377,649.37
929,799.37

516,122.00
446,183.80
962,305.80

580,000.00
400,000.00
980,000.00

0.00 %
25.00 %

580,000.00
500,000.00
1,080,000.00

0.00
0.00

253,757.00
253,757.00

197,591.00
197,591.00

250,000.00
250,000.00

-20.00 %

200,000.00
200,000.00

102,500.00
75,382.00
177,882.00

280,000.00
42,335.00
322,335.00

0.00
27,799.00
27,799.00

5,000.00
50,000.00
55,000.00

500.00 %
0.00 %

30,000.00
50,000.00
80,000.00
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รายรับจริง
ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

504,086.27

488,269.78

2,194,860.38

500,000.00

360.00 %

2,300,000.00

ภาษีมูลค่าเพิม่ ตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

7,164,005.67

7,541,487.58

5,886,922.42

8,000,000.00

7,000,000.00

ภาษีมูลค่าเพิม่ ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

1,934,708.27

1,925,675.09

1,901,664.06

2,000,000.00

-12.50 %
25.00 %

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

58,744.87

47,728.38

56,178.12

50,000.00

60,000.00

ภาษีสุรา

97,774.75

950,425.29

953,503.29

950,000.00

20.00 %
1.05 %

ภาษีสรรพสามิต

1,683,259.22

2,044,372.64

2,297,830.73

2,000,000.00

ค่าภาคหลวงแร่

24,550.59

28,309.53

33,396.61

48,707.52

32,522.81

405,293.00

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายทีด่ ิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้าบาดาล
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนทัว่ ไป สาหรับดาเนินการตามอานาจ
หน้าทีแ่ ละภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวมทุกหมวด

2,500,000.00
960,000.00
2,700,000.00

30,000.00

35.00 %
16.67 %

29,803.02

40,000.00

0.00 %

40,000.00

217,452.00

211,775.00

250,000.00

-11.60 %

221,000.00

0.00
12,800,530.13

0.00
13,276,243.10

510.00
13,566,443.63

0.00
13,820,000.00

0.00 %

0.00
15,816,000.00

10,673,026.00

9,306,596.00

17,931,521.00

21,558,000.00

-7.23 %

20,000,000.00

10,673,026.00
25,166,792.34

9,306,596.00
24,714,885.83

17,931,521.00
33,281,345.23

21,558,000.00
37,500,000.00

35,000.00

20,000,000.00
38,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 38,000,000บาท

แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวม 390,000 บาท
จานวน

160,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

รวม

434,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ากว่ามีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับจริง
ในปีที่ผ่านมาลดลง
ภาษีบารุงท้องที่
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะ
สามารถจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสถิติรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ภาษีป้าย
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะ
สามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม
อากรการฆ่าสัตว์
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าอากรการฆ่าสัตว์เพิ่มขึ้น
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ประมาณการไว้ เนื่องจากได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ประมาณการไว้ เนื่องจากได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
จัดเก็บเท่าเดิม
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าปรับเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสถิติรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
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ค่าปรับการผิดสัญญา

จานวน

70,000 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จานวน

4,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าปรับเท่าเดิมประกอบกับสถิติรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ประมาณการไว้ เนื่องจากได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จานวน

1,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ประมาณการไว้ เนื่องจากได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ เท่าเดิม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม 1,080,000 บาท

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่

จานวน

580,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

80,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าเช่าเท่าเดิมประกอบกับสถิติรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ดอกเบี้ย
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

เนื่องจากคาดว่าจะได้

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมี
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ลดลง

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีค่า
ขายแบบแปลนเพิ่มมากขึ้น
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมี
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เท่าเดิม

23

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม 15,816,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

จานวน

2,300,000 บาท

จานวน

7,000,000 บาท

จานวน

2,500,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

960,000 บาท

จานวน

2,700,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

221,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรเพิ่มขึ้นประกอบกับสถิติรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ
จัดสรรลดลงประกอบกับสถิติรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ
จัดสรรเพิ่มขึ้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรเพิ่มขึ้นประกอบกับสถิติรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ภาษีสุรา
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรเพิ่มขึ้นประกอบกับสถิติรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรเพิ่มขึ้นประกอบกับสถิติรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรเพิ่มขึ้นประกอบกับสถิติรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ประมาณการไว้เท่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
จัดสรรเท่าเดิม

เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ
จัดสรรเท่าเดิม
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 20,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จานวน 20,000,000 บาท
เลือกทา
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ
อุดหนุนลดลงประกอบกับสถิติรายรับจริงของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
รายจ่ายจริง
ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่ รึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ปี 2561

155,920.00
0.00
0.00
33,120.00

995,280.00
0.00
0.00
190,080.00

1,085,760.00
0.00
0.00
207,360.00

1,085,760.00
0.00
0.00
207,360.00

248,400.00

1,425,600.00

1,555,200.00

1,555,200.00

437,440.00

2,610,960.00

2,848,320.00

2,848,320.00

481,220.00
2,930.00

2,502,868.00
33,930.00

2,763,852.00
0.00

3,120,000.00
0.00

ยอดต่าง (%)

-35.94
100
100
-4.17

ปี 2562

%
%
%
%

695,520
120,000
120,000
198,720

-4.17 %

1,490,400
2,624,640

22.42 %
100 %

3,819,600
138,000
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เงินประจาตาแหน่ง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเบีย้ ประชุม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าเบีย้ ประกัน
ค่ารับหนังสือวารสาร

ปี 2558
38,400.00
522,550.00
959,990.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
226,400.00
2,763,198.00
5,374,158.00

ประมาณการ
ปี 2561
ยอดต่าง (%)
282,000.00 -48.94 %
3,402,000.00
6,250,320.00

ปี 2560
282,000.00
3,045,852.00
5,894,172.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00
0.00
19,500.00
1,000.00
20,500.00

5,436.00
4,000.00
140,400.00
14,590.00
164,426.00

12,434.00
5,275.00
159,200.00
14,850.00
191,759.00

30,000.00
20,000.00
157,200.00
35,000.00
342,200.00

-33.33
0
3.05
42.86

%
%
%
%

20,000
20,000
162,000
50,000
282,000

249,106.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,036,165.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,118,925.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,460,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-100
100
100
100
100
100
100

%
%
%
%
%
%
%

0
20,000
450,000
60,000
20,000
20,000
50,000

-70 %

ปี 2562
144,000
4,101,600
6,726,240

30,000
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ปี 2558
1,500.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
45,234.00

ปี 2560
57,770.00

0.00

0.00

10,450.00

0.00

0 %

0

0.00

14,226.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดชื้อจัดจ้าง
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล

0.00

23,000.00

22,990.00

25,000.00

-100 %

0

0.00

35,100.00

29,950.00

70,000.00

-100 %

0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

500,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการฝึกอบรมงานด้านสารบรรณของ
หน่วยงาน/กอง
ค่าใช้จ่ายโครงการปณิธานความดี ปีมหา
มงคล
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม การ
ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการเป็น
ประชาคมอาเชี่ยน
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน

ประมาณการ
ปี 2561
ยอดต่าง (%)
105,000.00
14.29 %

ปี 2562
120,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น
โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในหน่วยงานสร้างสัมพันธ์ เพิม่ พลัง งานสาเร็จ

โครงการฝึกอบรมและสัมมนา
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายแก่ประชาชน
โครงการวันเทศบาล
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00
4,008.00

169,025.00
0.00

179,834.00
0.00

400,000.00
0.00

-100 %
0 %

0
0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

350,000

3,900.00
0.00

0.00
0.00

0.00
107,150.00

0.00
232,500.00

0 %
-100 %

0
0

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

237,500.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

-100
-100
-100
-100

%
%
%
%

0
0
0
0

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100 %
100 %

200,000
30,000

0.00
1,000.00
259,514.00

0.00
47,270.57
1,380,020.57

0.00
46,245.00
1,573,314.00

0.00
0.00
2,710,000.00

100 %
100 %

15,000
100,000
1,935,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2558
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น

ปี 2561

รวมค่าวัสดุ

21,250.00
0.00
4,347.00
0.00
3,000.00
19,510.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48,107.00

76,713.00
0.00
44,303.00
47,400.00
33,260.00
206,220.00
9,800.00
0.00
0.00
0.00
417,696.00

105,845.00
0.00
28,271.00
13,005.00
3,250.00
86,480.00
23,600.00
0.00
0.00
0.00
260,451.00

100,000.00
0.00
60,000.00
150,000.00
120,000.00
250,000.00
0.00
0.00
50,000.00
30,000.00
760,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

0.00
0.00
328,121.00

0.00
0.00
1,962,142.57

0.00
0.00
2,025,524.00

0.00

0.00

13,500.00

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
- ตู้เหล็กชนิด 2 บาน

ปี 2560

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
100
100
0
-80
-66.67
-52
0
100
-40
-33.33

ปี 2562

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

200,000
10,000
60,000
30,000
40,000
120,000
0
10,000
30,000
20,000
520,000

0.00
0.00
3,812,200.00

100 %

10,000
10,000
2,747,000

0.00

0 %

0
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0.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
88,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10,000.00
0.00
0.00
4,600.00
0.00
11,000.00
18,500.00
9,000.00
0.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

23,000.00
0.00
42,000.00
4,300.00
3,100.00
0.00

87,000.00
0.00
0.00
4,300.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00

ปี 2558
การติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในสานักงาน
เทศบาล
เก้าอี้สาหรับประชาชนมาติดต่อราชการ
ค่าจัดชื้อเครื่องปรับอากาศ
เครื่องดูดฝุ่น
ชั้นวางหนังสือแบบโชว์ปก
ตู้เหล็ก
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2บานเลื่อนกระจก
โต๊ะหมู่บูชา
โต๊ะอเนกประสงค์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดชื้อกล้องถ่ายรูป
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สาหรับงานสานักงาน)
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
เครื่องสารองไฟฟ้า
โต๊สาหรับคอมพิวเตอร์

ปี 2560
0.00

ประมาณการ
ปี 2561
ยอดต่าง (%)
100,000.00
-100 %
-100
0
100
-100
100
-60.91
-100
-100
100

ปี 2562
0

%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
13,000
0
11,000
4,300
0
0
75,000

0 %

0

0
100
0
0
0
-100

%
%
%
%
%
%

0
51,000
0
0
0
0
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รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

0.00
0.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
180,400.00
180,400.00

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทัว่ ไป

6,000.00
6,000.00
6,000.00
1,294,111.00

40,000.00
40,000.00
40,000.00
7,556,700.57

40,000.00
40,000.00
40,000.00
8,064,496.00

0.00
0.00
0.00
10,218,620.00

160,100.00
7,000.00
20,380.00
3,000.00
190,480.00
190,480.00

1,015,312.00
35,000.00
0.00
0.00
1,050,312.00
1,050,312.00

1,133,670.00
42,000.00
0.00
0.00
1,175,670.00
1,175,670.00

1,699,200.00
60,000.00
0.00
0.00
1,759,200.00
1,759,200.00

300.00

3,150.00

18,200.00

50,000.00

ปี 2558

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิม่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 2560
104,800.00
104,800.00

ปี 2561
156,100.00
156,100.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

0 %

-0.81
0
0
0

ปี 2562
154,300
154,300

0
0
0
9,627,540

%
%
%
%

1,685,400
60,000
0
0
1,745,400
1,745,400

20 %

60,000
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0.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
0.00

ค่าเช่าบ้าน

6,000.00

40,500.00

38,500.00

42,000.00

0 %

42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

2,130.00

9,130.00

17,500.00

30,000.00

-16.67 %

25,000

8,430.00

52,780.00

74,200.00

137,000.00

รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

75,370.00

449,940.00

513,986.00

620,000.00

-100 %

0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

770,000

ค่าถ่ายเอกสาร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

0.00

0.00

0.00

150,000.00

-100 %

0

0.00

29,416.00

63,714.00

100,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

ปี 2558
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวมค่าตอบแทน

ปี 2560
0.00

ประมาณการ
ปี 2561
ยอดต่าง (%)
15,000.00
0 %

ปี 2562
15,000

142,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่
ายหมวดอื
่นๆ ภ่ าษีและทะเบียน
ค่าโครงการจั
ดทาแผนที
ทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
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รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

ค่าใช้จ่ายพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดหา
รายได้
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

0.00

26,320.00

20,189.00

40,000.00

-100 %

0

ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น

0.00

800.00

1,000.00

30,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภ่ าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

75,370.00

506,476.00

598,889.00

945,000.00

วัสดุสานักงาน

0.00

26,399.05

59,911.00

50,000.00

20 %

60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0.00

30,975.00

25,351.00

40,000.00

0 %

40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0.00

16,043.00

10,261.00

25,000.00

0 %

25,000

วัสดุอื่น

0.00

27,950.00

49,500.00

50,000.00

-80 %

10,000

0.00

101,367.05

145,023.00

165,000.00

183,340.66

499,123.84

439,935.27

600,000.00

รวมค่าใช้สอย

1,030,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

135,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

0 %

600,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2558
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

65.00

685.00

269.00

20,000.00

-50 %

10,000

ค่าบริการโทรศัพท์

2,687.52

7,624.82

10,102.41

30,000.00

-50 %

15,000

ค่าบริการไปรษณีย์

816.00

4,566.00

1,515.00

10,000.00

0 %

10,000

1,806.00

28,778.51

28,862.67

40,000.00

-12.5 %

35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

188,715.18

540,778.17

480,684.35

700,000.00

670,000

รวมงบดาเนินงาน

272,515.18

1,201,401.22

1,298,796.35

1,947,000.00

1,977,000

-ค่าตู้เหล็กชนิด 2 บาน

0.00

0.00

18,000.00

0.00

0 %

0

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม

0.00

0.00

0.00

11,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0 %

0

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- กล้องถ่ายรูป
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเต้นท์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

- คอมพิวเตอร์(สาหรับงานสานักงาน)

0.00

0.00

87,000.00

30,000.00

-100 %

0

- เครื่องสารองไฟฟ้า

0.00

0.00

3,100.00

2,800.00

-100 %

0

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ สาหรับงานประมวล

0.00

0.00

0.00

21,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์หรือชนิด LED ขาว
ดา
รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

6,600.00

-100 %

0

0.00

0.00

218,100.00

71,400.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

218,100.00

71,400.00

0

รวมงานบริหารงานคลัง

462,995.18

2,251,713.22

2,692,566.35

3,777,600.00

3,722,400

รวมแผนงานบริหารงานทัว่ ไป

1,757,106.18

9,808,413.79

10,757,062.35

13,996,220.00

13,349,940

รวมทุกแผนงาน

1,757,106.18

9,808,413.79

10,757,062.35

13,996,220.00

13,349,940
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

0.00

174,454.00

258,360.00

286,800.00

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

174,454.00

258,360.00

286,800.00

0

รวมงบบุคลากร

0.00

174,454.00

258,360.00

286,800.00

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน

0.00

0.00

0.00

43,250.00

84.97 %

80,000

0.00

0.00

0.00

36,000.00

-100 %

0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

84,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

492,000

6,372.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

28,084.00

163,200.00

6,750.00

-100 %

0

รวมค่าตอบแทน

80,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
-ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินงาน
กิจการ อปพร.
ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทางไปราชการของ อปพร.ตาม
คาสั่งเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือและ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
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รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

โครงการกิจกรรมดาเนินการเพือ่ ป้องกันภัยทาง
ถนน แก่ประชาชน
โครงการกิจกรรมวัน อปพร.

0.00

0.00

12,450.00

0.00

0 %

0

0.00

19,900.00

19,800.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปี
ใหม่
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
สงกรานต์
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสาคัญ (วันขึ้นปีใหม่,วัน
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เบือ้ งต้น
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัยแก่ประชาชน
โครงการสร้างจิตสานึกในการขับขี่แก่
ประชาชนและเด็กนักเรียน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

0.00

13,130.00

23,900.00

25,000.00

-100 %

0

0.00

24,770.00

22,800.00

25,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2558
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

0.00

0.00

0.00

0.00

6,372.00

85,884.00

242,150.00

86,750.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

วัสดุอื่น

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

80,000

รวมงบดาเนินงาน

6,372.00

85,884.00

242,150.00

181,000.00

747,000

รวมค่าใช้สอย

100 %

ปี 2562
30,000
587,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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รายจ่ายจริง
ปี 2558
เครื่องตัดหญ้า

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

46,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

24,000

0.00

0.00

4,300.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

4,300.00

0.00

70,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

4,300.00

0.00

70,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

6,372.00

260,338.00

504,810.00

467,800.00

817,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

6,372.00

260,338.00

504,810.00

467,800.00

817,000

รวมทุกแผนงาน

6,372.00

260,338.00

504,810.00

467,800.00

817,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ชุดดับเพลิง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

0.00

262,266.00

323,640.00

369,480.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

262,266.00

323,640.00

369,480.00

0

รวมงบบุคลากร

0.00

262,266.00

323,640.00

369,480.00

0

-100 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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รายจ่ายจริง
ปี 2558
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

3,740.00

10,000.00

รวมค่าตอบแทน

0.00

0.00

3,740.00

10,000.00

0

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

3,740.00

10,000.00

0

-ตู้เหล็กชนิด 2 บาน

0.00

0.00

13,500.00

0.00

0 %

0

-พัดลมชนิดติดผนัง

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

6,800.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

50,300.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

50,300.00

0.00

0

รวมงานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา

0.00

262,266.00

377,680.00

379,480.00

0

-100 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- เครื่องขยายเสียงเคลื่อนทีแ่ บบลากจูงพร้อม
ไมโครโฟน
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รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

0.00

0.00

869,674.00

829,800.00

-100 %

0

เงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน

0.00

0.00

12,990.00

0.00

0 %

0

เงินวิทยฐานะ

0.00

0.00

0.00

17,500.00

-100 %

0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

0.00

446,730.00

393,600.00

-100 %

0

เงินเพิม่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง

0.00

0.00

45,240.00

45,240.00

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

0.00

1,374,634.00 1,286,140.00

0

รวมงบบุคลากร

0.00

0.00

1,374,634.00 1,286,140.00

0

0.00

0.00

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

0.00

10,000.00

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2558
รวมค่าตอบแทน

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0

0.00

30,300.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

24,360.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงิน
อุดหนุน)

0.00

385,520.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการสนับสนุนสนับค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00

0.00

494,080.00

561,000.00

-100 %

0

24,360.00

415,820.00

494,080.00

566,000.00

0.00

336,979.44

683,921.56

680,670.00

0.00

336,979.44

683,921.56

680,670.00

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
-ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)
รวมค่าวัสดุ

-100 %

0
0
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รายจ่ายจริง
ปี 2558
รวมงบดาเนินงาน

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

1,178,001.56 1,256,670.00

ปี 2562

24,360.00

752,799.44

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (lnk Tank Printer)

0.00

0.00

0.00

8,600.00

-100 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า

0.00

3,100.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

3,100.00

0.00

8,600.00

- โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองสูง

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0 %

0

โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองสูง หมู่ที่ 4 ต.หนองสูงเหนือ

0.00

330,000.00

0.00

0.00

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

0

ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2558
โครงการก่อสร้างรั้วเศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองสูง

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

320,000.00

รวมค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง

0.00

330,000.00

100,000.00

320,000.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

333,100.00

100,000.00

328,600.00

0

25,200.00

997,000.00

1,032,000.00

1,082,000.00

-100 %

0

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

948,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคันแท

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

36,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาหนองแคน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

156,000

0.00

90,000.00

70,000.00

70,000.00

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

25,200.00

1,087,000.00

1,102,000.00 1,152,000.00

1,140,000

รวมงบเงินอุดหนุน

25,200.00

1,087,000.00

1,102,000.00 1,152,000.00

1,140,000

-100 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนเอกชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2561

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

ปี 2559

ปี 2560

49,560.00

2,172,899.44

3,754,635.56 4,023,410.00

เงินเดือนพนักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

846,500

เงินวิทยฐานะ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

540,000

เงินเพิม่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

0.00

0.00

0.00

1,548,500

รวมงบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

0.00

1,548,500

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1,140,000

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน

100 %

10,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2558
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการเปิดโลกการจัดการศึกษาท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

618,400

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

0.00

0.00

0.00

5,000.00

รวมค่าตอบแทน

100 %

10,000
20,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

793,400
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รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

732,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

0.00

742,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

5,000.00

1,555,400

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
รวมค่าครุภัณฑ์

100 %

84,000
84,000

ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
สูง

100 %

170,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

รวมค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

170,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

0.00

254,000

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

3,357,900

รวมแผนงานการศึกษา

49,560.00

2,435,165.44

4,132,315.56 4,407,890.00

4,497,900

รวมทุกแผนงาน

49,560.00

2,435,165.44

4,132,315.56 4,407,890.00

4,497,900

50

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ปี 2558
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00
0.00
0.00
0.00

260,220.00
13,500.00
273,720.00
273,720.00

293,880.00
18,000.00
311,880.00
311,880.00

531,960.00
60,000.00
591,960.00
591,960.00

36.57 %
0 %

726,500
60,000
786,500
786,500

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000
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ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าจ้างเหมาบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
4)ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ค่าตักสิ่งปฏิกูล
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
โครงการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด

ปี 2558
0.00
0.00
0.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
0.00
0.00
0.00

2,500.00
0.00
0.00
0.00

667,700.00
0.00
0.00
0.00

965,084.00
0.00
0.00
0.00

1,095,000.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
13,175.00
9,850.00

32,325.00
3,000.00
15,024.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
25,000.00
0.00

ปี 2560
0.00
0.00
0.00

ประมาณการ
ปี 2561
ยอดต่าง (%)
36,000.00
0 %
5,000.00
100 %
56,000.00
-100
100
100
100

ปี 2562
36,000
10,000
51,000

%
%
%
%

0
10,000
10,000
354,000

120,200.00
50,000.00
30,000.00

-100 %
-100 %
-100 %

0
0
0

0.00

0.00

100 %

20,000

7,500.00
0.00
60,850.00
38,675.00

30,000.00
17,040.00
3,646.00
0.00

-100
-100
-100
0

%
%
%
%

0
0
0
0
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โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ปี 2558
0.00
0.00
2,500.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
16,205.00
0.00
731,930.00

0.00
0.00
1,122,458.00

ประมาณการ
ปี 2561
ยอดต่าง (%)
0.00
0 %
169,314.00 -40.94 %
1,515,200.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
5,987.71
118,951.00
0.00
9,150.00
0.00
0.00
134,088.71
866,018.71

34,000.00
0.00
16,415.00
24,510.00
79,925.45
139,066.00
0.00
9,780.00
0.00
0.00
303,696.45
1,426,154.45

15,000.00
0.00
20,000.00
30,000.00
150,000.00
150,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
395,000.00
1,966,200.00

ปี 2560

-33.33
100
-25
-33.33
-63.33
-100
-100
-100
0
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

ปี 2562
0
100,000
494,000
10,000
5,000
15,000
20,000
55,000
0
0
0
10,000
10,000
125,000
670,000
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ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน
ตู้เหล็ก
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
เครื่องขยายเสียง แบบลากจูง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ (สาหรับงานสานักงาน)
ค่าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
ค่าเครื่องสารองไฟฟ้า
เครื่องสารองไฟฟ้า
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์
รวมเงินอุดหนุน

ปี 2558
0.00
0.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
0.00
0.00

ประมาณการ
ปี 2561
ยอดต่าง (%)
0.00
0 %
0.00
100 %

ปี 2560
9,000.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

12,300.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

23,000.00
0.00
0.00
0.00
3,100.00
26,100.00
26,100.00

0.00
29,000.00
4,300.00
3,100.00
0.00
57,700.00
57,700.00

6,000.00
0.00
6,000.00

4,000.00
97,500.00
101,500.00

4,000.00
0.00
4,000.00

ปี 2562
0
11,000

0 %
100 %

0
14,000

0.00
30,000.00
3,300.00
2,800.00
0.00
36,100.00
36,100.00

0
-100
-100
-100
0

%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
25,000
25,000

47,000.00
0.00
47,000.00

-100 %
0 %

0
0
0
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รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการตลาดสดสะอาด สุขาสาธารณะได้
มาตรฐาน
โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการผู้สูงอายุหัวใจแข็งแรง
โครงการเมนูชูสุขภาพ
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
แก่สุนัขและแมว
โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน
รวมค่าใช้สอย

ปี 2558
6,000.00
8,500.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
101,500.00
1,267,338.71

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2560
4,000.00
1,799,734.45

ปี 2561
47,000.00
2,641,260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

100
100
100
100

%
%
%
%

20,000
20,000
10,000
65,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

100 %
100 %

10,000
65,000
240,000

ปี 2562
0
1,481,500
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ปี 2558
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2561

ปี 2562

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

100 %
100 %

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

0.00
0.00
0.00
0.00

30,000
140,000
170,000
410,000

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

100 %

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

0.00
0.00
0.00

59,000
59,000
59,000

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

260,000.00
0.00

-100 %
100 %

0
20,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคันแท หมู่ 4
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงมะแหน่ง
หมู่ 3
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนน้าคา หมู่
5
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าเม็ก หมู่ 5
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ปี 2558
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแคน
หมู่ 2
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่
1

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2561

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสูง หมู่ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสูง หมู่ 2

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสูง หมู่ 3

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสูง หมู่ 4

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสูง หมู่ 7

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสูง หมู่ 8

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

260,000.00
260,000.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสูงใหม่
หมู่ 6
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

260,000
260,000
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวมแผนงานสาธารณสุข
รวมทุกแผนงาน

ปี 2558
0.00
8,500.00
8,500.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559
0.00
1,267,338.71
1,267,338.71

ปี 2560
0.00
1,799,734.45
1,799,734.45

ปี 2561
260,000.00
2,901,260.00
2,901,260.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562
729,000
2,210,500
2,210,500
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
รายจ่ายจริง
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2561

ปี 2562

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์บุคคล
ครอบครัว ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ทพี่ งึ่

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์
รวมทุกแผนงาน

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100 %

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

144,420.00

793,405.00

689,100.00

1,150,560.00

1.77 %

1,170,900

7,000.00

38,500.00

42,000.00

60,000.00

0 %

60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

151,420.00

831,905.00

731,100.00

1,210,560.00

1,230,900

รวมงบบุคลากร

151,420.00

831,905.00

731,100.00

1,210,560.00

1,230,900

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

14,960.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

เงินประจาตาแหน่ง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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รายจ่ายจริง
ปี 2558
ค่าเช่าบ้าน

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

10,900.00

66,450.00

75,000.00

84,000.00

0 %

84,000

3,000.00

2,200.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

13,900.00

83,610.00

75,000.00

114,000.00

รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

106,800.00

604,420.00

533,734.86

905,000.00

-100 %

0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

ค่าถ่ายเอกสาร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

0.00

12,852.00

15,008.00

60,000.00

-100 %

0

5,864.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

0.00

64,586.00

63,810.00

0.00

0 %

0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

104,000

ค่าใช้สอย

ค่าธรรมเนียมต่างๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
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รายจ่ายจริง
ปี 2558
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

0.00

112,664.00

681,858.00

612,552.86

995,000.00

วัสดุสานักงาน

0.00

0.00

44,970.00

50,000.00

-40 %

30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0.00

41,740.00

89,614.00

100,000.00

-100 %

0

วัสดุงานบ้านงานครัว

0.00

0.00

9,220.00

15,000.00

-100 %

0

วัสดุก่อสร้าง

0.00

98,325.00

29,345.00

150,000.00

-100 %

0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0.00

0.00

33,475.00

50,000.00

-20 %

40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

19,800.00

139,512.00

126,968.00

200,000.00

-95 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

19,800.00

279,577.00

333,592.00

575,000.00

100,000

รวมงบดาเนินงาน

146,364.00

1,045,045.00

1,021,144.86

1,684,000.00

534,000

รวมค่าใช้สอย

100 %

20,000
330,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2558
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

16,500.00

-100 %

0

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

8,500.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าชนิดอินเวอเตอร์

0.00

0.00

7,500.00

0.00

0 %

0

เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า

0.00

0.00

8,500.00

0.00

0 %

0

เครื่องมือและอุปกรณ์เข็มขัดนิรภัย(Safety
Belt)

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องมืออุปกรณ์แถบคล้องเสา (Pole Strap)

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

28,000.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สาหรับสานักงาน)

0.00

23,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าจัดชื้อโปรแกรมสาเร็จรูป

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ชุดทอสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slump
Test)
บันไดอลูมิเนียม สไลด์
แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม(Cube Mold)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ถังต้มน้าร้อนไฟฟ้า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

0.00

12,900.00

4,300.00

0.00

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า

0.00

12,400.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

78,300.00

87,800.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000

รวมงบลงทุน

0.00

78,300.00

87,800.00

16,500.00

40,000

0.00

389,053.84

0.00

0.00

รวมเงินอุดหนุน

0.00

389,053.84

0.00

0.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

389,053.84

0.00

0.00

0

รวมงานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

297,784.00

2,344,303.84

1,840,044.86

2,911,060.00

1,804,900

รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

100 %

40,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

0 %

0

งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน

64

รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

0.00

0.00

0.00

300,000.00

100 %

600,000

0.00

0.00

0.00

300,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

วัสดุก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

0.00

250,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

300,000.00

1,150,000

0.00

0.00

0.00

0.00

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

900,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดงมะแหน่ง

100 %

197,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนน้าคา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

197,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองสูงใหม่

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

197,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
ถนนบ้านฤาษี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

193,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
บ้านนายสุดธนู-หนองสูง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

197,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
7 บ้านหนองสูง เชื่อมต่อถนนเขตบ้านหนองสูง
ใหม่ หมู่ที่ 6

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

197,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

170,000

รวมค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

1,348,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

0.00

1,348,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสู่พนื้ ที่
การเกษตร สายนานายบุญได้
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รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาคาชะอี

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000

รวมงานไฟฟ้าถนน

0.00

0.00

0.00

300,000.00

2,798,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

750,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

80,000

100 %

300,000

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการตลาด 3RS
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนและ
โรงเรียน
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รายจ่ายจริง
ปี 2558
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

60,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

8,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

0.00

98,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

968,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

0.00

0.00

0.00

0.00

968,000

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000

รวมค่าใช้สอย

100 %

30,000
870,000

ค่าวัสดุ

งานบาบัดนาเสีย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการส่งเสริมการจัดการน้าเสียในชุมชน

100 %

50,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

งบลงทุน
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขุดลอกรางระบายน้า บ้านคันแท หมู่
ที่ 4

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

48,000

โครงการขุดลอกรางระบายน้า เส้นบ้านนาย
ปฏิวัติถึงบ้านนางเลี้ยง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

19,000

โครงการว่างท่อระบายน้า คสล. หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองสูงใหม่ ตาบลหนองสูงเหนือ

0.00

0.00

47,000.00

0.00

0 %

0

100 %

207,000

โครงการวางท่อระบายน้า พร้อมเทพืน้ คอนกรีต
เสริมเหล็ก หน้าสานักงานเทศบาลตาบลหนอง
สูงเหนือ
รวมค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47,000.00

0.00

274,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

47,000.00

0.00

274,000

รวมงานบาบัดนาเสีย

0.00

0.00

47,000.00

0.00

324,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน
รวมทุกแผนงาน

297,784.00

2,344,303.84

1,887,044.86

3,211,060.00

5,894,900

297,784.00

2,344,303.84

1,887,044.86

3,211,060.00

5,894,900
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าจัดชื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร
-ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์วารสาร
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจาเป็น
ขั้นพืน้ ฐาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคม หมู่บ้าน/ตาบล
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยและผู้ไร้ทพี่ งึ่

0.00

89,730.00

98,720.00

120,000.00

-100 %

0

16,290.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

0.00

10,640.00

10,600.00

35,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และทุพพลภาพในเขตเทศบาลตาบลหนองสูง

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

16,290.00

100,370.00

109,320.00

245,000.00

0

รวมงบดาเนินงาน

16,290.00

100,370.00

109,320.00

245,000.00

0

รวมงานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

16,290.00

100,370.00

109,320.00

245,000.00

0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

- โครงการปรับปรุงข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลหนองสูง

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0 %

0

- โครงการอบรมแบะส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโค
เดอร์มา

0.00

0.00

16,350.00

0.00

0 %

0

- โครงการอบรมและส่งเสริมการผลิตข้าวพันธ์ดี

0.00

0.00

8,605.00

0.00

0 %

0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการเพาะเห็ดในท่อนไม้

0.00

15,290.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกาจัดวัชพืชน้า

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ
หมู่บ้านและระดับตาบล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการแปลงสาธิตการเกษตร

0.00

0.00

0.00

8,500.00

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับ
ประชาชนในชุมชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

12,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

โครงการรณรงค์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

65,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และทุพพลภาพ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการอบรมและส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์
มา(ตาบลหนองสูง)

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

โครงการอบรมและส่งเสริมการทาเกษตรินทรีย์
(ตาบลหนองสูงเหนือ)

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

0.00

15,290.00

29,955.00

55,500.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0

รวมงบดาเนินงาน

0.00

15,290.00

29,955.00

85,500.00

207,000

รวมค่าใช้สอย

207,000

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร

-100 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
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รายจ่ายจริง
ปี 2558
รถเข็นเอนกประสงค์ 2 ล้อ

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

6,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0

0.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

รวมเงินอุดหนุน

0.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

0.00

35,290.00

49,955.00

111,500.00

227,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวมทุกแผนงาน

16,290.00

135,660.00

159,275.00

356,500.00

227,000

16,290.00

135,660.00

159,275.00

356,500.00

227,000

-100 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหนองสูงเหนือ
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
รายจ่ายจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน (กีฬา
ตาบลต้านยาเสพติด)
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกับหน่วยงานอื่น
รวมค่าใช้สอย

0.00

186,930.00

157,035.00

250,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

99,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

0.00

186,930.00

157,035.00

250,000.00

149,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

186,930.00

157,035.00

250,000.00

169,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

0.00

186,930.00

157,035.00

250,000.00

169,000

165,263.00

547,805.00

269,142.00

800,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

55,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

100 %

20,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอย
กระทง
โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือวันออก
พรรษา
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รายจ่ายจริง
ปี 2558
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ
โครงการจัดงานโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทยหนอง
สูงไหว้พระไกสรราช
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

70,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

170,000

165,263.00

547,805.00

269,142.00

800,000.00

395,000

165,263.00

547,805.00

269,142.00

800,000.00

395,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านคันแท
หมู่ที่ 4 ตาบลหนองสูง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาหนอง
แคน หมู่ที่ 2 ตาบลหนองสูง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนนาคา
หมู่ที่ 5 ตาบลหนองสูงเหนือ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2558
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองสูง
หมู่ที่ 2 ตาบลหนองสูงเหนือ

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0.00

75,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0.00

75,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

165,263.00

547,805.00

269,142.00

800,000.00

470,000

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวมทุกแผนงาน

165,263.00

734,735.00

426,177.00

1,050,000.00

679,000

165,263.00

734,735.00

426,177.00

1,050,000.00

679,000

100 %

20,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

100 %

40,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2558
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2562

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

90,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

12,000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการอบรมและส่งเสริมการทาเกษตร
อินทรีย์ (สารอินทรีย)์
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุการเกษตร

102,000
100 %
100 %

5,000
35,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2558
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนาและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2562
40,000
142,000
142,000

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการรณรงค์สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรนา
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานอนุรักษ์แหล่งนาและป่าไม้
รวมแผนงานการเกษตร
รวมทุกแผนงาน

110,000
110,000
110,000
252,000
252,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
รายจ่ายจริง
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2561

ปี 2562

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100 %

รวมค่าใช้สอย

0.00
0.00

198,000
198,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100 %
100 %
100 %

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานกิจการประปา
รวมแผนงานการพาณิชย์
รวมทุกแผนงาน

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

30,000
30,000
30,000
90,000
288,000
288,000
288,000
288,000

ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุอื่น
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ปี 2558

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2561

ปี 2562

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชาระหนี้เงินต้น

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0 %

0

7,761.00

5,348.00

21,936.00

50,000.00

-40 %

30,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น

0.00

274,333.00

243,856.00

300,000.00

-100 %

0

เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ

0.00

0.00

5,587,900.00

5,896,800.00

15.22 %

6,794,400

เบีย้ ยังชีพคนพิการ

0.00

0.00

1,784,000.00

1,920,000.00

0 %

1,920,000

4,500.00

16,500.00

24,000.00

24,000.00

50 %

36,000

0.00

218,413.00

127,290.00

292,470.00

1.3 %

296,260

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สารองจ่าย
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รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

24,037.19

329,997.35

335,552.72

346,000.00

-100 %

0

ค่าเช่าทีร่ าชพัสดุ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

101,400

เงินบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

25,700

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

เงินช่วยพิเศษ

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

360,000

เงินช่วยพิเศษผู้รับบานาญ

0.00

70,020.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมงบกลาง

36,298.19

1,114,611.35

8,124,534.72

8,879,270.00

9,763,760

รวมงบกลาง

36,298.19

1,114,611.35

8,124,534.72

8,879,270.00

9,763,760

รวมงบกลาง

36,298.19

1,114,611.35

8,124,534.72

8,879,270.00

9,763,760

รวมแผนงานงบกลาง

36,298.19

1,114,611.35

8,124,534.72

8,879,270.00

9,763,760

รวมทุกแผนงาน

36,298.19

1,114,611.35

8,124,534.72

8,879,270.00

9,763,760
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84
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,627,540 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม 9,627,540 บาท

งบบุคลากร

รวม 6,726,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

รวม 2,624,640 บาท
จานวน

695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรีจานวน 1 อัตราๆละ
27,600.-บาท/เดือน เป็นเงิน 331,200.-บาทและรอง
นายกเทศมนตรีจานวน 2 อัตราๆ ละ 15,180.-บาท/เดือนเป็นเงิน
364,320.-บาท (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งให้กับนายกเทศมนตรี
จานวน 1 อัตราๆ ละ 4,000.-บาท/เดือน เป็นเงิน 48,000.-บาท
และรองนายกเทศมนตรี จานวน 2 อัตราๆละ 3,000.-บาท/เดือน
เป็นเงิน 72,000.-บาท (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกเทศมนตรี
จานวน 1 อัตราๆ ละ 4,000.-บาท/เดือน เป็นเงิน 48,000.-บาท
และรองนายกเทศมนตรี จานวน 2 อัตราๆละ 3,000.-บาท/เดือน
เป็นเงิน 72,000.-บาท (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
จานวน
บริหารส่วนตาบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี
จานวน 1 อัตราๆละ 9,660.-บาท/เดือน เป็นเงิน 115,920.-บาท
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จานวน 1 อัตราๆละ 6,900.-บาท/
เดือนเป็นเงิน 82,800.-บาท (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

198,720 บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเลขานุการสภา
เทศบาล ดังนี้
1) ประธานสภาเทศบาล จานวน 1 อัตราๆ ละ 15,180.-บาท
เป็นเงิน 182,160.-บาท
2) รองประธานสภาเทศบาล จานวน 1 อัตราๆ ละ 12,420.-บาท
เป็นเงิน 149,040.-บาท
3) เลขานุการสภาเทศบาล จานวน 1 อัตราๆ ละ 9,660.-บาท
เป็นเงิน 115,920.-บาท
3) สมาชิกสภาเทศบาล จานวน 9 อัตราๆ ละ 9,660.-บาท
เป็นเงิน 1,043,280.-บาท (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

จานวน 1,490,400 บาท

รวม 4,101,600 บาท
จานวน 3,819,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีของ
พนักงานเทศบาล จานวน 11 อัตรา ตามกรอบอัตรากาลังสามปี
กาหนด ดังนี้
1) ปลัดเทศบาล
2) หัวหน้าสานักปลัด
3) หัวหน้าฝุายอานวยการ
4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5) นิติกร 6) นักวิชาการศึกษา
7) นักพัฒนาชุมชน
8) นักวิชาการเกษตร
9) นักทรัพยากรบุคคล
10) นักจัดการงานทั่วไป
11) เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(สานักปลัด)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตาแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน
เทศบาลที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งฯ และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
เป็นรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง ที่ได้รับเงินเพิ่มค่า
วิชา (พ.ค.ว.) ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกฎหมายกาหนด (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

138,000 บาท
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เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทบริหารปลัดเทศบาล
ประเภทอานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝุายฯ ในสังกัด
จานวน 3 อัตรา ที่ได้รับตามระเบียบกฎหมายกาหนดฯลฯ
(สานักปลัด)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

จานวน

144,000 บาท

รวม 2,747,000 บาท
รวม

282,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน จานวน
ท้องถิ่น

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เงินสมนาคุณ
คณะกรรมการสอบสวนวินัย กรณีมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามที่ระเบียบกาหนด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าเบี้ยประชุม
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการในคณะกรรมการสามัญ
คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจาสภา
เทศบาลตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด ฯลฯ
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน
เวลาเร่งด่วนและจาเป็น (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าเช่าบ้าน
จานวน

162,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายระเบียบ
กาหนด(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ นายกเทศมนตรี
ตาบลพนักงานเทศบาลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายระเบียบ
กาหนด และบุตรผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย

รวม 1,935,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร
ต่างๆ ของเทศบาล ทางสิ่งพิมพ์ต่างๆวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์
เช่นจ้างเหมาทาปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน

450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ดาเนินกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเทศบาลไม่สามารถกระทาได้ ลักษณะการซื้อ
บริการเป็นรายชิ้น เช่น ค่าจ้างเหมาเขียนเว็บไซด์ ค่าปรับปรุงและ
เขียนเว็บไซด์ ค่าจ้างเหมาหน่วยงานอื่นทาการวิจัยความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน จ้างเหมาบริการเอกชนที่เป็นนิติ
บุคคลหรือบุคคลธรรมดามาดาเนินงานเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติของเทศบาล และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
งานบริหารทั่วไปงานทาความสะอาด
งานผลิตสื่อการ
ประชาสัมพันธ์งานพิมพ์เอกสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสานัก
ปลัด ฯลฯ
(สานักปลัด)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าถ่ายเอกสาร
จานวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ
ข้อบังคับต่างๆและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ รูปเล่มต่างๆ
ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ สาหรับพนักงานเทศบาลพนักงาน
จ้างคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าเบี้ยประกัน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีอยู่ใน
ทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สานักปลัด)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

20,000 บาท

20,000 บาท
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ค่ารับหนังสือวารสาร
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับหนังสือวารสารที่เกี่ยวกับความรู้ ทางวิชาการ
และการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานของเทศบาลค่าจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์สานักงานฯลฯและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สานักปลัด)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน 120,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 50,000.บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ค่ารับรองบุคคล หรือการต้อนรับบุคคลที่มาตรวจงาน
หรือเยี่ยมชมงานของเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มค่า
ของขวัญค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 40,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นในการเลี้ยงรับรองในการประชุม ฯลฯ
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งไว้ 30,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
งานศาสนา วันสาคัญ
ต่างๆ ตามนโยบายหรือคาสั่งของอาเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลหรือตามภารกิจ
อานาจหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น

จานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น แทนตาแหน่งที่ว่าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากรค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปูายประชาสัมพันธ์
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จาเป็นในการ
เลือกตั้ง อัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) กาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
จานวน 350,000 บาท
ราชอาณาจักร
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนต่างๆ สาหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทาง
ราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการฝึกอบรมและสัมมนา

จานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋า ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหารค่า
เช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดทาโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.
2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที่118
ลาดับที่ 2 (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน

จานวน

30,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายแก่ประชาชน เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่า
กระเป๋า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทา
โครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน้าที่ 119
ลาดับที่ 7
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการวันเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการวันเทศบาล
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าพิธี
ทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน้าที่ 118
ลาดับที่ 3 (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น รถยนต์ที่ใช้ในราชการ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสาเนา เครื่องโทรสารเครื่องปรับอากาศ
พัดลม เสียงตามสาย ฯลฯ (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

จานวน 100,000 บาท

รวม 520,000 บาท
จานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสานักงานต่างๆ
ที่จาเป็นต้องใช้ใน
สานักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน ธงชาติ ธงสัญลักษณ์
ต่างๆ พระบรมฉายาลักษณ์ เก้าอี้พลาสติก พรม (ต่อผืน) มู่ลี่ ม่าน
ปรับแสง (ต่อผืน)น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนใน
สานักงาน ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น สายอากาศ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม สวิตซ์ไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา หลอดวิทยุ ชิ้นส่วนวิทยุ
ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงถูพื้น ไม้กวาด
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ผ้าคลุม เก้าอี้ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ใน
ประเภทเดียวกัน (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุก่อสร้าง
จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ามันทาไม้สีปูนซีเมนต์
สังกะสีตะปู ค้อน คีม ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภท
เดียวกัน(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน หม้อน้ารถยนต์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน
กรวยจราจร ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จานวน
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน แก๊ส ถ่าน น้ามันเครื่อง ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่
ในประเภทเดียวกัน ซึ่งเป็นรายจ่ายประเภทเดียวกันสาหรับใช้กับ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน ที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ และในกิจการของ ทต.หนองสูงเหนือ และสาหรับ
เครื่องจักรหรือรถบรรทุกน้า หรือรถดับเพลิงที่ ทต.หนองสูง
เหนือ ประสานมาเพื่อปฏิบัติภารกิจในเขตเทศบาล
(สานักปลัด)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ อัดรูปสี ฯลฯ และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สาหรับ
เครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์ แปูนพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่
ในประเภทเดียวกัน (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุอื่น
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นๆ
ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตาม
ประเภทรายจ่ายและเป็นวัสดุที่จาเป็นต้องใช้ในภารกิจของ
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือเช่น มิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟูาฯลฯ
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ฯลฯ
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน

รวม 154,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 154,300 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องดูดฝุ่น

จานวน

13,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องดูดฝุุนขนาด 15ลิตรจานวน 1เครื่องๆ
ละ 13,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ
1 สานักงาน
ประมาณ มกราคม 2561 ดังนี้
1) สามารถดูดฝุุนและน้า
2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที่168
ลาดับที่ 7
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตู้เหล็ก
จานวน

11,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้เหล็กแบบ 2 บาน จานวน2 ตูๆ้ ละ 5,500.บาท เป็นเงิน 11,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ
1 สานักงาน
ประมาณ มกราคม 2561 ดังนี้
1) มีมือจับชนิดปิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที่ 166
ลาดับที่ 3
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม

จานวน

4,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้เหล็กเก็บแฟูมเอกสาร 40ช่องจานวน 1ตูๆ้
ละ 4,300.-บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังนี้
1) ชั้นเก็บเอกสาร 4 ชั้นๆ ละ 10 ช่อง
2) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 92 ซม.ความกว้างไม่น้อยกว่า31
ซม.ความสูงไม่น้อยกว่า 176 ซม.
3) โครงชั้นทาจากเหล็กแผ่น
4) ภายในมีช่องเก็บเอกสารทาจากเหล็กแผ่น จานวน 40 ช่อง
5) ตามแบบที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด
6) สามารถระบุสีได้ภายหลัง
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1สานักงานประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน้าที่166
ลาดับที่ 4
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โต๊ะอเนกประสงค์
จานวน

75,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะอเนกประสงค์จานวน 30ตัวๆละ2,500.บาทเป็นเงิน 75,000.-บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ ดังนี้
1) หน้าโต๊ะผิวเหล็ก
2) ปิดขอบหน้าโต๊ะด้วยแผ่นความร้อน หรือวัสดุคงทน
3) มีเหล็กคาดรับน้าหนักหน้าโต๊ะ
4) ขาโต๊ะพับได้
5) ขนาดพื้นหน้าโต๊ะ กว้าง 0.75 เมตร ยาว 1.80 เมตร
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ
1 สานักงาน
ประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที่ 167
ลาดับที่ 5
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All One สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 3 เครื่องๆ ละ 17,000.-บาท เป็นเงิน 51,000.บาท โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2
core)หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดย มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จานวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) มีหน่วยความจาแบบ
CacheMemory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
3) มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
4) มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรื อชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย

5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface)แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
8) มีแปูนพิมพ์และเมาส์
9) มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบFED (1920x1080)
10) สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และBluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที่ 170
ลาดับที่ 14) (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

51,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,722,400 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ของพนักงานเทศบาลจานวน 5 อัตราตามกรอบอัตรากาลัง
สามปีกาหนด ดังนี้
1) ผู้อานวยการกองคลัง 2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
3) นักวิชาการพัสดุ 4) นักวิชาการจัดเก็บรายได้
5) นักวิชาการเงินและบัญชี(กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินประจาตาแหน่ง

รวม
รวม
รวม
จานวน

จานวน

3,722,400
1,745,400
1,745,400
1,685,400

บาท
บาท
บาท
บาท

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทอานวยการ หัวหน้าส่วน
ราชการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังในสังกัดจานวน 2อัตราที่ได้รับ
ตามระเบียบกฎหมายกาหนดฯลฯ
(กองคลัง)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการให้หน่วยงานของ
รัฐ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่กค 0402.5/ว
156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560(กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

รวม
1,977,000 บาท
รวม
142,000 บาท
จานวน
60,000 บาท

97
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ที่
ได้รับตามระเบียบกฎหมายกาหนด ฯลฯ
(กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบของทางราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ระเบียบกาหนด(กองคลัง)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายระเบียบกาหนด และ
บุตรผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
(กองคลัง)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่กิจกรรม
ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาล ทางสิ่งพิมพ์ต่างๆ
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์เช่นจ้างเหมาทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ดาเนิน
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเทศบาลไม่สามารถกระทา
ได้ ลักษณะการซื้อบริการเป็นรายชิ้น เช่น จ้างเหมาบริการ
เอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามาดาเนินงานเพื่อ
เสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของเทศบาล
และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานบริหารงานคลัง งานพิมพ์
เอกสาร งานบันทึกข้อมูล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกอง
คลัง ฯลฯ (กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าถ่ายเอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติข้อบังคับ
ต่างๆ และค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือรูปเล่มต่างๆฯลฯ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จานวน

15,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

1,030,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

770,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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ค่าธรรมเนียมต่างๆ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ สาหรับพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
จานวน
ราชอาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร
และนอกราชาอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ
สาหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ และอบรมสัมมนา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

100,000 บาท

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการ
ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่า
จัดทาฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2550
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.3/ว483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)
หน้าที่119 ลาดับที่ 6
(กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เช่น รถยนต์ที่ใช้ในราชการรถจักรยานยนต์
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสาเนา
เครื่องโทรสารเครื่องปรับอากาศพัดลม
เสียงตามสาย
ฯลฯ (กองคลัง)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

100,000 บาท

30,000 บาท
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ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสานักงานต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ใน
สานักงานเช่น กระดาษ เครื่องเขียน ธงชาติ ธงสัญลักษณ์
ต่างๆพระบรมฉายาลักษณ์ น้าดื่มสาหรับบริการประชาชน
ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน ฯลฯ
(กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงถู
พื้น ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่
อยู่ในประเภทเดียวกัน (กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น
แผ่นดิสก์
โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
(กองคลัง)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตาม
ประเภทรายจ่ายและเป็นวัสดุที่จาเป็นต้องใช้ในภารกิจของ
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ เช่น มิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟ้า
ฯลฯ(กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับสานักงานเทศบาล
อาคาร
สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อาคารตลาด และไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลฯลฯ (กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล สาหรับสานักงาน
เทศบาล อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลและ
ในที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ฯลฯ (กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

135,000 บาท
60,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

670,000 บาท
600,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

100
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร และโทรศัพท์เคลื่อนที่
ฯลฯ ที่ใช้ในการติดต่อราชการ สาหรับเทศบาลตาบลหนอง
สูงเหนือ (กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าธนาณัติค่าดวงตราไปรษณียากร
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ
(กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

15,000 บาท

10,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอ หนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 817,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล เงินทาขวัญฝุาอันตรายเป็นครั้งคราวผู้ช่วย
ราชการ ค่าปุวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปของ อปพร. ตาม
คาสั่งที่ได้รับมอบหมาย ตามระเบียบกาหนดฯลฯ
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้สอย

รวม 817,000 บาท
รวม 747,000 บาท
รวม

80,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รวม 587,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ดาเนินกิจกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเทศบาลไม่สามารถกระทาได้ ลักษณะการซื้อบริการ
เป็นรายชิ้น เช่น จ้างเหมาบริการเอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดามาดาเนินงานเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของ
เทศบาล และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายในงาน
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งานรักษาความ
ปลอดภัย งานดับเพลิงฯลฯ(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จานวน 492,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตามมาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
กระเป๋า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทา
โครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561–2564)หน้าที่
120 ลาดับที่ 1
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
จานวน
(วันขึ้นปีใหม่,วันสงกรานต์)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสาคัญ (วันขึ้นปีใหม่ ,วันสงกรานต์) เช่น ค่าน้าดื่มค่าจัด
สถานที่ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9มีนาคม2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที่
122 ลาดับที่ 6
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

20,000 บาท

5,000 บาท
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โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆเช่น ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหารค่า
สมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดทาโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561–2564)หน้าที่
120 ลาดับที่ 2
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการสร้างจิตสานึกในการขับขี่แก่ประชาชนและเด็กนักเรียน
จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างจิตสานึกในการขับขี่แก่
ประชาชนและเด็กนักเรียน เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่า
กระเป๋า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561–2564)หน้าที่
121 ลาดับที่ 3
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น
รถยนต์สัญญาณไฟจราจร ครุภัณฑ์ดับเพลิง รถยนต์ดับเพลิงเต็นท์
สัญญาณเตือนภัย วิทยุสื่อสาร ฯลฯ
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

104
ค่าวัสดุ

รวม

80,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น
แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน หม้อน้ารถยนต์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน
กรวยจราจร ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเช่น น้ามันดีเซล น้ามัน
เบนซิน แก๊ส ถ่าน น้ามันเครื่อง ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ใน
ประเภทเดียวกัน ซึ่งเป็นรายจ่ายประเภทเดียวกันสาหรับใช้กับรถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ และใน
กิจการของ ทต.หนองสูงเหนือ และสาหรับเครื่องจักรหรือรถบรรทุก
น้า หรือรถดับเพลิงที่ ทต.หนองสูงเหนือ ประสานมาเพื่อปฏิบัติภารกิจ
ในเขตเทศบาล(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน

10,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแต่งกายชุดฝึก/
ชุดปฏิบัติการ อปพร.ประกอบด้วยเสื้อกางเกงหมวกเข็มขัด
รองเท้า เสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสง เสื้อกันฝน ฯลฯ และรายจ่าย
อื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุอื่น
จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภท
รายจ่ายและเป็นวัสดุที่จาเป็นต้องใช้ในภารกิจของเทศบาลตาบล
หนองสูงเหนือเช่น มิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟูาฯลฯ
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

70,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

46,000 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้า
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยานจานวน 2
เครื่องๆ ละ 12,000.-บาท เป็นเงิน 24,000.-บาทโดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงานประมาณมกราคม2561 ดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว
4) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
5) ความจุถังน้ามันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร
6) พร้อมใช้งาน
7) มีอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมเบื้องต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที่172
ลาดับที่ 22 (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อนจานวน 2เครื่องๆ
ละ11,000.-บาท เป็นเงิน 22,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

กองมาตรฐานงบประมาณ

1 สานักงานประมาณ มกราคม 2561 ดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรประบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด 5) มีอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมเบื้องต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที่172
ลาดับที่ 22 (สานักปลัด)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ชุดดับเพลิง
- เพื่อจัดหาชุดดับเพลิง จานวน 2 ชุดๆ ละ 12,000.-บาทเป็นเงิน
24,000.-บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้
1) เป็นชุดดับเพลิงแบบมาตรฐานแบ่งเป็น เสื้อดับเพลิง เป็นเนื้อ
ผ้าใบ มีผ้าร่มกันน้าซับใน มีแถบสะท้อนแสงที่รอบอกและรอบ
ชายเสื้อ และกางเกงดับเพลิง เป็นเนื้อผ้าใบ มีผ้าร่มกันน้าซับ
ใน เอวมีสายเอี๊ยม มีแถบสะท้อนแสงรอบขากางเกง
2) ถุงมือดับเพลิงชนิดหนังยางหุ้มข้อทนความร้อน
3) หมวกดับเพลิงชนิดหงอนเดียวทาด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงทนทาน
ต่อแรงกระแทก โครงในหมวกเป็นชนิดลอยตัว มาพร้อมผ้าคลุมต้น
คอด้านหลังเย็บติดเป็นชั้นเดียว
4) รองเท้าบูทเซฟตี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ที่มีลักษณะดังนี้
- ผลิตจากยางธรรมชาติ ผสมยางSBR (StyreneButadiene
Rubber)ทนไฟและทนน้ามัน
-บุซับในด้วยผ้าฝูาย cotton 100 %
- พื้นส้นชนิดกันลื่น
- เสริมความปลอดภัยด้วยหัวรองเท้าเหล็ก
5) ผ้าคลุมศรีษะตลอดถึงส่วนคอผ้าคลุมศรีษะหนาสองชั้นเย็บติดเป็น
ชั้นเดียว
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที่176
ลาดับที่ 26 (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

24,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,140,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 1,140,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 1,140,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 1,140,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง

จานวน

948,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล
ถึง ป.6 ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) รายละเอียดตามโครงการที่เสนอ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที่ 137
ลาดับที่ 1 (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคันแท
จานวน

36,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล
ถึง ป.6 ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) รายละเอียดตามโครงการที่เสนอ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที่ 137
ลาดับที่ 1 (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาหนองแคน
- เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล
ถึง ป.6 ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) รายละเอียดตามโครงการที่เสนอ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)
หน้าที่ 137 ลาดับที่ 1
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

156,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,357,900 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 3,357,900 บาท
รวม 1,548,500 บาท
รวม 1,548,500 บาท
จานวน

846,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตาแหน่ง ครู คศ. 1,
ครู คศ.2 และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี (บุคลากรทางการ
ศึกษา) จานวน 3 อัตรา ตามที่กรอบอัตรากาลังสามปีกาหนด
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินวิทยฐานะ
จานวน

126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานเทศบาลตาแหน่งครู คศ.
2 (บุคลากรทางการศึกษา)จานวน 3 อัตรา ตามที่กรอบอัตรากาลัง
สามปีกาหนด (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน

540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตาแหน่งผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก จานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปตาแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก จานวน 1 อัตรา สาหรับการปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลตาบล
หนองสูงเหนือ ตามแผนอัตรากาลังสามปีกาหนด
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
จานวน

36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจตาแหน่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จานวน 1 อัตราตามระเบียบกฎหมาย
กาหนด (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน

รวม 1,555,400 บาท
รวม

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

793,400 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง ครู คศ.1,ครู คศ.2
(บุคลากรทางการศึกษา) จานวน 3 อัตรา ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของ
ทางราชการ (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ตาแหน่ง ครู คศ. 1,ครู คศ. 2 (บุคลากรทางการศึกษา)จานวน
3 อัตรา ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ดาเนินกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเทศบาลไม่สามารถกระทาได้ ลักษณะการซื้อ
บริการเป็นรายชิ้น เช่น จ้างเหมาบริการเอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดามาดาเนินงานเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติของเทศบาล และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานศึกษาไม่
กาหนดระดับ งานทาความสะอาด งานผลิตสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ งานพิมพ์เอกสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ สาหรับพนักงานเทศบาล ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตาแหน่ง ครู คศ.1,ครู คศ.2 และพนักงานจ้าง (บุคลากร
ทางการศึกษา) และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทางราชการ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าจัดสถานที่
ค่าตอบแทนการแสดง ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนิน
โครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที่106
ลาดับที่ 1
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
โครงการเปิดโลกการจัดการศึกษาท้องถิ่น
จานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเปิดโลกการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างจัด
นิทรรศการค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นใน
การดาเนินโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที่107
ลาดับที่ 7
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จานวน

618,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งไว้
392,000.-บาท สาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตาบลหนองสูงเหนือ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสูง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว)ตั้งไว้ 136,000.-บาท สาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสูง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ตั้งไว้ 90,400.-บาท ประกอบด้วย ค่าหนังสือค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน สาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตาบลหนอง
สูงเหนือ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสูง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท 0816.2/ว
3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที่106
ลาดับที่ 4 (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ พัดลม อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ฯลฯ(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รวม

742,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

732,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด หาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
ลาโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย ฯลฯ(สานักปลัด )ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าอาหารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนชั้น
อนุบาล -ป. 6 ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 3 แห่ง และเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 1 แห่ง เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2561(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

254,000 บาท

รวม

84,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
- เพื่อ จ่ายเป็นค่า จัดหาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียูจานวน 3 เครื่องๆ
ละ 28,000.-บาท เป็นเงิน 84,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงานประมาณ มกราคม 2561 ดังนี้
1) ขนาดที่ไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่ง
ความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาค
ฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทาความสะอาดได้
6) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ หุ้มฉนวนยาว 5
เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ) แบบแยกส่วน ชนิดติดผนังขนาด
12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที่ 174
ลาดับที่ 24
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสูง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสูง หมู่ที่4ตาบล
หนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือกาหนด
ที่ 11/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติมฉบับที่
1หน้าที่ 14 ลาดับที่ 1(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม

170,000 บาท

จานวน

170,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,481,500 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม
รวม
รวม
จานวน

1,481,500
786,500
786,500
726,500

บาท
บาท
บาท
บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีของ
พนักงานเทศบาลจานวน 2อัตราตามกรอบอัตรากาลังสามปี
กาหนด ดังนี้
1) ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทบริหารประเภท
อานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายฯในสังกัด
จานวน 2 อัตรา ที่ได้รับตามระเบียบกฎหมายกาหนด
ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน

60,000 บาท

670,000 บาท
51,000 บาท
5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในเวลา
เร่งด่วนและจาเป็น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายระเบียบ
กาหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จานวน

36,000 บาท
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงาน
เทศบาลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายระเบียบกาหนด และ
บุตรผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล
เพื่อจ่ายเป็นค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล เช่น ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล
ภายในตลาดและสถานที่สาธารณ ภายในเขตเทศบาล
ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่กิจกรรม
ข่าวสารต่าง ๆ ของเทศบาลทางสิ่งพิมพ์ต่างๆโทรทัศน์
เช่นจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯและอื่นๆ
ที่
เกี่ยวข้อง
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ดาเนิน
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเทศบาลไม่สามารถกระทา
ได้ ลักษณะการซื้อบริการเป็นรายชิ้น เช่น จ้างเหมา
บริการเอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามา
ดาเนินงานเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของ
เทศบาล และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานทาความสะอาด และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จานวน

10,000 บาท

รวม

494,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

354,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ จานวน
นอกราชอาณาจักร

20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ สาหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทางราชการ รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2555และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินอื่นๆเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ที่ใช้ในราชการ
รถจักรยานยนต์เครื่องคอมพิวเตอร์อาคารตลาดสด
ห้องน้าบริเวณตลาดสดฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสานักงานต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้
ในสานักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน ธงชาติ ธง
สัญลักษณ์ต่างๆ พระบรมฉายาลักษณ์
เก้าอี้
พลาสติก พรม (ต่อผืน)มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) น้าดื่ม
สาหรับบริการประชาชนในสานักงานฯลฯ และรายจ่าย
อื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่นสายอากาศ
จานรับสัญญาณดาวเทียม สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอด
วิทยุ ชิ้นส่วนวิทยุ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ใน
ประเภทเดียวกัน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

100,000 บาท

125,000 บาท
10,000 บาท

5,000 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวเช่นแปรงถู
พื้น ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ฯลฯ และรายจ่าย
อื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น
แบตเตอรี่ยางนอกยางใน ตลับลูกปืน หม้อน้ารถยนต์
สัญญาณไฟฉุกเฉินกรวยจราจร ฯลฯ และรายจ่าย
อื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเช่นน้ามัน
ดีเซลน้ามันเบนซินแก๊สถ่านน้ามันเครื่องฯลฯและ
รายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภทเดียวกัน ซึ่งเป็นรายจ่าย
ประเภทเดียวกันสาหรับใช้กับรถยนต์รถจักรยานยนต์ ที่
ใช้ในการปฏิบัติราชการ และในกิจการของทต.หนองสูง
เหนือ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตาม
ประเภทรายจ่ายและเป็นวัสดุที่จาเป็นต้องใช้ในภารกิจ
ของเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือเช่น มิเตอร์น้า มิเตอร์
ไฟฟ้าฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

55,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม 25,000 บาท
รวม 25,000 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เหล็ก

จานวน 11,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด หาตู้เหล็กแบบ 2บานจานวน 2ตู้ๆละ 5,500.บาท เป็นเงิน 11,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ
มกราคม2561 ดังนี้
1) มีมือจับชนิดปิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564หน้าที1่ 66ลาดับที่ 3

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายเสียง แบบลากจูง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด หาเครื่องขยายเสียงแบบลากจูงจานวน 1 ตัวๆ
ละ 14,000.- บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้
1) ตู้ลาโพงขนาด ไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
2) มีแอร์มขยายเสียงในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์
3) สามารถรองรับสัญญาณ บูลทูธ มีช่องเสียบ USB และ SD CARD
4) ไมค์ลอย 2 ตัว
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564หน้าที่ 177ลาดับ
ที่ 29 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน 14,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 729,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม 729,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม 410,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 240,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ดาเนินกิจกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งเทศบาลไม่สามารถกระทาได้
ลักษณะการซื้อบริการเป็นราย
ชิ้น เช่น จ้างเหมาบริการเอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามาดาเนินงาน
สาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯลฯ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการตลาดสดสะอาด สุขาสาธารณะได้มาตรฐาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการตลาดสดสะอาด สุขา
สาธารณะได้มาตรฐาน
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทา
โครงการฯ
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564 เพิ่มเติมฉบับ
ที1่ หน้าที่ 16 ลาดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ตามโครงการตลาด
สะอาดอาหารปลอดภัย เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 15 ลาดับที่ 3
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ตามโครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 17 ลาดับที่ 9
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการผู้สูงอายุหัวใจแข็งแรง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ตามโครงการผู้สูงอายุหัวใจ
แข็งแรง เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดทาโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.
2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561–2564 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 15 ลาดับที่ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

10,000 บาท
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โครงการเมนูชูสุขภาพ

จานวน

65,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ตามโครงการเมนูชูสุขภาพเช่น
ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดทาโครงการฯ
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
หน้าที่ 17 ลาดับที่ 7
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมตามโครงการ
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวเช่น ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท0810.5/1042 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 18 ลาดับที่ 10
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ตามโครงการร้านอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 15 ลาดับที่ 2(กองสาธารณสุขฯ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ตามโครงการสร้างเสริม
สุขภาพประชาชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทา
โครงการฯ
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 16 ลาดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

65,000 บาท

รวม 170,000 บาท
จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเช่นน้ามันดีเซลน้ามัน
เบนซิน แก๊ส ถ่าน น้ามันเครื่อง ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ใน
ประเภทเดียวกันซึ่งเป็นรายจ่ายประเภทเดียวกันสาหรับใช้กับ เครื่อง
พ่นหมอกควันที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ และในกิจการของ ทต.หนอง
สูงเหนือ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เช่นทรายอะเบ
ทน้ายาพ่นหมอกควันกาจัดยุง วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯลฯ หรือ
รายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

59,000 บาท

รวม

59,000 บาท

จานวน

59,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด หาเครื่องพ่นหมอกควันจานวน 1เครื่อง ๆ ละ59,000.บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงานประมาณมกราคม2561 ดังนี้
1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3) กาลังเครื่องยนต์ไม่ต่ากว่า 25 แรงม้า
หมายเหตุ : ใช้สาหรับการกาจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตรการฆ่าเชื้อ
โรค หรือ การป้องกัน กาจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะนาโรคเช่นยุงแมลง เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564 หน้าที1่ 77ลาดับที่ 28
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน

รวม 260,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 260,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคันแท หมู่ 4
- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคันแท หมู่ 4 ตาบลหนองสูงอาเภอ
หนองสูง จังหวัดมุกดาหารตามโครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBERONE ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
4) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564 เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 6 (กองสาธารณสุขฯ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

20,000 บาท
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงมะแหน่ง หมู่ 3

จานวน

20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงมะแหน่ง หมู่ 3 ตาบล
หนองสูง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TOBENUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี
4) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนน้าคา หมู่ 5
จานวน

20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนน้าคา หมู่ 5 ตาบล
หนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TOBENUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าเม็ก หมู่ 5

จานวน

20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าเม็กหมู่ 5 ตาบลหนองสูง
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TOBENUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี
4) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ 2
จานวน

20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตาบล
หนองสูง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TOBENUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ 1

จานวน

20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ 1 ตาบลหนอง
สูง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO
BENUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสูง หมู่ 1
จานวน

20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสูง หมู่ 1 ตาบลหนอง
สูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3) โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสูง หมู่ 2

จานวน

20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสูง หมู่ 2 ตาบลหนอง
สูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3) โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสูง หมู่ 3
จานวน

20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสูง หมู่ 3 ตาบลหนอง
สูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TOBENUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสูง หมู่ 4

จานวน

20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสูง หมู่ 4 ตาบลหนอง
สูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TOBENUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสูง หมู่ 7
จานวน

20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสูง หมู่ 7 ตาบลหนอง
สูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TOBENUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสูง หมู่ 8

จานวน

20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสูง หมู่ 8 ตาบลหนอง
สูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TOBENUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6
จานวน

20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 ตาบล
หนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TOBENUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม 20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์บุคคล ครอบครัว ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ จานวน 20,000 บาท
ที่พึ่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการช่วยเหลือสงเคราะห์
บุคคล ครอบครัว ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง เป็นการช่วยเหลือด้าน
การเงินหรือสิ่งของเป็นวงเงินในการช่วยเหลือไม่เกินครั้งละ 3,000.บาทต่อครอบครัว และช่วยเหลือติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้งต่อครอบครัว
ต่อปีงบประมาณ เช่น ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่
จาเป็น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเท่าที่จาเป็น ช่วยเหลือทุนประกอบ
อาชีพ ฯลฯ และอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 13พ.ศ.2552
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2560
- ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งพ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที่115
ลาดับที่ 3
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,804,900 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 1,804,900 บาท
รวม 1,230,900 บาท
รวม 1,230,900 บาท
จานวน 1,170,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีของ
พนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง
จานวน 3 อัตรา ตามกรอบ
อัตรากาลังสามปีกาหนดดังนี้
1) ผู้อานวยการกองช่าง2) หัวหน้าฝ่ายโยธา
3) นายช่างโยธา(กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภท
อานวยการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ได้แก่ ผู้อานวยการกอง
ช่าง หัวหน้าฝ่ายโยธา จานวน 2 อัตรา ที่ได้รับตามระเบียบกฎหมาย
กาหนด (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินงาน
รวม

534,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

104,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่
ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในเวลาเร่งด่วนและ
จาเป็น (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าเช่าบ้าน
จานวน

84,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายระเบียบ
กาหนด (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

10,000 บาท

รวม

330,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร
ต่างๆของเทศบาล ทางสิ่งพิมพ์ต่างๆ วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์
เช่น จ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ดาเนินกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเทศบาลไม่สามารถกระทาได้ ลักษณะการซื้อ
บริการเป็นรายชิ้น เช่น จ้างเหมาบริการเอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดามาดาเนินงานเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ
ของเทศบาล และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานสารวจออกแบบและควบคุมการ
ก่อสร้าง งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคต่างๆ ที่
เอกชนมีความชานาญมากกว่า งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ งาน
พิมพ์เอกสาร งานบันทึกข้อมูล งานออกแบบงานก่อสร้าง และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกองช่าง ฯลฯ (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าถ่ายเอกสาร
จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับ
ต่างๆ และค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ รูปเล่มต่างๆ ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายระเบียบกาหนด และบุตรผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ สาหรับพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

จานวน

40,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนต่างๆ สาหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบทางราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการ และอบรมสัมมนา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น
รถยนต์ที่ใช้ในราชการ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสาเนา เครื่องโทรสารเครื่องปรับอากาศ พัด
ลมเสียงตามสาย ฯลฯ(กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสานักงานต่างๆที่จาเป็นต้องใช้
ใน
สานักงานเช่น กระดาษ ไม้บรรทัด กระดาษไข ฯลฯ หรือรายจ่าย
อื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน(กองช่าง)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอกยางใน หัวเทียน ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภทเดียวกัน
(กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน

40,000 บาท

วัสดุสานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เช่น น้ามันดีเซลน้ามัน
เบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้กับรถยนต์ ,รถจักรยานยนต์และเครื่องตัด
หญ้า ของทางราชการ ที่ใช้ในงานและภารกิจของเทศบาลตาบลหนองสูง
เหนือ รวมถึงเครื่องจักรกลที่ขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ มาปฏิบัติภารกิจตามที่ร้องขอในเขตเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
(กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น กระดาษ
โปสเตอร์พู่กันและสี ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภท
เดียวกัน(กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ใน
ประเภทเดียวกัน (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุอื่นๆ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตาม
ประเภทรายจ่าย และเป็นวัสดุที่จาเป็นต้องใช้ในภารกิจของเทศบาล
ตาบลหนองสูงเหนือ (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
รวม 40,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม 40,000 บาท
ค่าก่อสร้างส่งสาธารณูปโภค
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
จานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ประเภทงานก่อสร้าง ตามแนวทาง
ปฏิบัติในการกาหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามสูตรและวิธีคานวณที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้ โดยให้กาหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในประกาศเอกสารเชิญ
ชวน และหนังสือเชิญชวนรวมถึงระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติมในแบบสัญญาจ้างก่อสร้างที่
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนด เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบ
อาชีพงานก่อสร้าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 13 ลาดับที่ 36
(กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,798,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม 2,798,000 บาท
รวม 1,150,000 บาท
รวม

900,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ดาเนินกิจกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเทศบาลไม่สามารถกระทาได้ ลักษณะการซื้อบริการ
เป็นรายชิ้น เช่น จ้างเหมาบริการเอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดามาดาเนินงานเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของ
เทศบาล และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานไฟฟ้าถนน งานสารวจ
ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
และงานเทคนิคต่างๆ ที่เอกชนมีความชานาญมากกว่า งานผลิตสื่อ
การประชาสัมพันธ์ งานพิมพ์เอกสาร งานบันทึกข้อมูล งานออกแบบ
งานก่อสร้าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกองช่าง ฯลฯ (กองช่าง) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน

600,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติฯลฯ
เช่น ถนน อาคารสานักงาน ฯลฯ (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้าปลั๊ก
ไฟฟ้า อุปกรณ์วิทยุ ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน (กอง
ช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รวม

250,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ทราย ปูนซีเมนต์ จอบ
ขวานฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน
(กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จานวน

150,000 บาท

รวม 1,348,000 บาท
รวม 1,348,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
บ้านดงมะแหน่ง

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3บ้านดงมะแหน่ง ตาบลหนองสูง อาเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 65.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 325.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลหนองสูง
เหนือกาหนด ที่ 6/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที่ 96ลาดับ
ที่ 1
(กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
จานวน
บ้านโนนน้าคา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 5 บ้านโนนน้าคา ตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 65.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 325.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลหนองสูง
เหนือกาหนด ที่ 3/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที่ 96ลาดับ
ที่ 1
(กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

197,000 บาท

197,000 บาท
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
บ้านหนองสูงใหม่

จานวน

197,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 6 บ้านหนองสูงใหม่ ตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 65.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 325.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลหนองสูง
เหนือกาหนด ที่ 4/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที่ 96ลาดับ
ที่ 1(กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นถนนบ้านฤาษี
จานวน

193,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นถนนบ้านฤาษี
หมู่ที่ 2 บ้านหนองสูง ตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลหนองสูง
เหนือกาหนด ที่ 1/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 11 ลาดับที่ 25(กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายสุดธนู-หนองสูง จานวน

197,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายสุดธนู-หนอง
สูง หมู่ที่ 4 บ้านหนองสูง ตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว
65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า325.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
กาหนด ที่ 2/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 9 ลาดับที่ 17(กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองสูง
เชื่อมต่อถนนเขตบ้านหนองสูงใหม่ หมู่ที่ 6

จานวน

197,000 บาท

จานวน

170,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7บ้านหนอง
สูงเชื่อมต่อถนนเขตบ้านหนองสูงใหม่ หมู่ที่ 6 ตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00เมตร
ระยะทางยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 325.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือกาหนด ที่ 5/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที่96ลาดับ
ที่ 1
(กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายนานายบุญได้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายนานาย
บุญได้ บ้านป่าเม็ก หมู่ที่ 5 ตาบลหนองสูง อาเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 600.00
เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ยหนา 0.15 เมตร งานดินถมคันทางหนาเฉลี่ย
0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
กาหนด ที่ 7/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 13 ลาดับที่ 34
(กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบเงินอุดหนุน

รวม

300,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาคาชะอี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ย้ายเสาไฟฟ้า ฯลฯ หมู่ที่ 3,8 บ้านหนองสูง ตาบลหนองสูงเหนือ และ
หมู่ที่ 2 บ้านนาหนองแคน ตาบลหนองสูง ตาบลอาเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร รายละเอียดตามประมาณการที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาคาชะอี กาหนด (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินอุหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 26,27 ลาดับที่ 6,8,9
(กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 968,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม 968,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม 968,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 870,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

จานวน 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ดาเนินกิจกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งเทศบาลไม่สามารถกระทาได้ เช่น งานฝั่งกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เป็นรายครั้งให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล งานทาความ
สะอาด จ้างเหมาบริการเอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามาดาเนินงาน
เพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของเทศบาล
และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการตลาด 3RS
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ตามโครงการตลาด 3RSเช่น ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดทาโครงการฯ
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
หน้าที่ 19 ลาดับที่ 13
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

10,000 บาท
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โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนและโรงเรียน

จานวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมการ
จัดการขยะในชุมชนและโรงเรียน เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหารและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการฯ
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
หน้าที่ 18 ลาดับที่ 12
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่นรถยนต์
ที่ใช้ในราชการ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารตลาด
สด ห้องน้าบริเวณตลาดสด ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ

รวม

98,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่นแบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน ตลับลูกปืน หม้อน้ารถยนต์ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ใน
ประเภทเดียวกัน(กองสาธารณสุขฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเช่น น้ามันดีเซลน้ามัน
เบนซิน แก๊ส ถ่าน น้ามันเครื่อง ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภท
เดียวกัน ซึ่งเป็นรายจ่ายประเภทเดียวกันสาหรับใช้กับรถยนต์
รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ และในกิจการของ ทต.หนอง
สูงเหนือ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน

8,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อกันฝน ถุงมือถุง
เท้า รองเท้า หมวก ฯลฯและรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน(กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 324,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบาบัดน้าเสีย

รวม 324,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการจัดการน้าเสียในชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมการ
จัดการน้าเสียในชุมชน เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จ้าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดท้าโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)เพิ่มเติม ฉบับที่
1 หน้าที่ 19 ล้าดับที่ 14(กองสาธารณสุขฯ) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 274,000 บาท
รวม 274,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขุดลอกรางระบายน้า บ้านคันแท หมู่ที่ 4
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกรางระบายน้า และเปลี่ยนฝารางระบายน้าบ้าน
คันแท หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองสูง อ้าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารขนาดความ
ยาว 245 เมตร พร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้าที่ช้ารุด
เสียหาย จ้านวน 50 ฝา ขนาดฝารางระบายน้าคอนกรีตกว้าง0.40
เมตร x ยาว 0.60 เมตร x หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลต้าบลหนองสูงเหนือก้าหนด ที่ 10/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
หน้าที่ 11 ล้าดับที่ 29(กองช่าง) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

48,000 บาท
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โครงการขุดลอกรางระบายน้า เส้นบ้านนายปฏิวัติถึงบ้านนางเลี้ยง

จานวน

19,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกรางระบายน้้า เส้นบ้านนายปฏิวัติถึงบ้านนาง
เลี้ยง บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 1 ต้าบลหนองสูง อ้าเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร ขนาดความยาว 100.00 เมตร พร้อมเปลี่ยนฝารางระบาย
น้้าที่ช้ารุดเสียหาย จ้านวน 20 ฝา ขนาดฝารางระบายน้้าคอนกรีต
กว้าง 0.40 เมตร x ยาว 0.57 เมตร x หนา 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลต้าบลหนองสูงเหนือก้าหนด ที่ 9/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 7 ล้าดับที่ 9
(กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการวางท่อระบายน้า พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า
จานวน 207,000 บาท
สานักงานเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้้า พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้าส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองสูงเหนือ อ้าเภอหนองสูงจังหวัด
มุกดาหาร ช่วงที่ 1 วางท่อ 0.60 x 1.00 เมตรจ้านวน 31 ท่อน พร้อม
เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.40 เมตรยาว23 เมตรหนา
0.15 เมตร และช่วงที่ 2 เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง4เมตร
ยาว19 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 269.20ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต้าบลหนองสูงเหนือ
ก้าหนด ที่ 8/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 13 ล้าดับที่ 35
(กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 227,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม 227,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม 207,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 207,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับตาบล จานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับตาบล เช่น ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ป้ายประชามสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทา
โครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/
ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 และ มท 0808.2/252 ลงวันที่
22 มกราคม 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564)หน้าที่ 123
ลาดับที่ 1
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

146
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าชุดตรวจสารเสพ
ติด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดทาโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับ
ที1่ หน้าที่ 17 ลาดับที่ 8
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
จานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ตามโครงการป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส์ เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 16 ลาดับที่ 5
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน
จานวน 12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพและ
พัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา
16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.
2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที่ 125ลาดับที่ 1
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

147
โครงการรณรงค์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

จานวน 65,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์พัฒนา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เงินรางวัล ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทา
โครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 18 ลาดับที่ 11
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพ
จานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพ เช่น ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทา
โครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 13พ.ศ.2552 มาตรา 50
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564)หน้าที่ 115
ลาดับที่ 2
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

148
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ตามโครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดทาโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564)หน้าที่ 126
ลาดับที่ 2
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน 20,000 บาท

รวม 20,000 บาท
รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหนองสูงเหนือ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันสตรี
สากลรายละเอียดตามโครงการที่เสนอ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564)หน้าที่ 139
ลาดับที่ 1
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน 20,000 บาท

149
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 169,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม 169,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม 169,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 149,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน
(กีฬาตาบลต้านยาเสพติด)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน (กีฬาตาบลต้านยาเสพ
ติด)เช่นค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินค่าตอบแทนเจ้าที่ประจาสนามค่าโล่หรือ
ถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564)หน้าที่ 124
ลาดับที่ 1
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน 99,000 บาท

150

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตาม
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่า
อุปกรณ์การกีฬาค่าตอบแทนสาหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกซ้อมกีฬาฯ ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทา
โครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564)หน้าที่ 124
ลาดับที่ 2
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬาประจาศูนย์กีฬาเทศบาลตาบลหนองสูง
เหนือ เช่นลูกฟุตบอล ตะกร้อ แบดมินตันฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่
ในประเภทเดียวกัน (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน 50,000 บาท

รวม 20,000 บาท
จานวน 20,000 บาท

151
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 470,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม 470,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม 395,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 395,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีวันลอยกระทงเช่น ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล
ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าน้้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดท้าโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564)หน้าที่ 132
ล้าดับที่ 1
(ส้านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จานวน 55,000 บาท

152
โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา

จานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณี
แข่งเรือวันออกพรรษา เช่น ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล
ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดท้าโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564)หน้าที่ 133
ล้าดับที่ 4
(ส้านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
จานวน 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเวที
พร้อมเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เงินค่าตอบแทนการแสดง
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่า
น้้าดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดท้าโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา50
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564)หน้าที่ 133
ล้าดับที่ 3
(ส้านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

153
โครงการจัดงานโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทยหนองสูงไหว้พระไกสรราช
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดงานโฮมเหง้าเผ่า
ผู้ไทยหนองสูงไหว้พระไกสรราช เช่น ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าถ้วย
รางวัล ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เงิน
รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าน้้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ้าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดท้าโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564)หน้าที่ 132
ล้าดับที่ 2
(ส้านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน 170,000 บาท

รวม 75,000 บาท
รวม 75,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านคันแท หมู่ที่ 4 ตาบลหนองสูง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานตามโครงการประเพณีท้าบุญ
เดือนสี่เพ็ง บ้านคันแท ต้าบลหนองสูง อ้าเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร รายละเอียดตามโครงการที่เสนอ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564)หน้าที่ 140
ล้าดับที่ 2
(ส้านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน 20,000 บาท

154
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาหนองแคน หมู่ที่ 2 ตาบลหนองสูง

จานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานตามโครงการประเพณีท้าบุญ
พระเวสสันดร (บุญมหาชาติ) บ้านนาหนองแคน ต้าบลหนองสูงอ้าเภอ
หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร รายละเอียดตามโครงการที่เสนอ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564)หน้าที่ 140
ล้าดับที่ 3
(ส้านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนน้าคา หมู่ที่ 5 ตาบลหนองสูงเหนือ จานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานตามโครงการประเพณีท้าบุญ
เดือนสาม (กองข้าว) บ้านโนนน้้าค้า ต้าบลหนองสูงเหนือ อ้าเภอ
หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร รายละเอียดตามโครงการที่เสนอ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564)หน้าที่ 140
ล้าดับที่ 1
(ส้านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองสูง หมู่ที่ 2 ตาบลหนองสูงเหนือ จานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานตามโครงการประเพณีท้าบุญ
เบิกแผนกบ้านหนองสูง หมู่ 1,2,3,4,7,8 ต้าบลหนองสูงเหนือ อ้าเภอ
หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร รายละเอียดตามโครงการที่เสนอ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564)หน้าที่ 141
ล้าดับที่ 5
(ส้านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

155
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม 40,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 40,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 40,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมตามโครงการปั่นสนุกสูด
โอโซน ณ หนองสูงถิ่นผู้ไทย ปี 2562 รายละเอียดตามโครงการที่เสนอ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติมฉบับที่
1 หน้าที่ 37 ลาดับที่ 1
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน 40,000 บาท

156
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอ หนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 142,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม 142,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม 142,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 102,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

จานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ดาเนินกิจกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเทศบาลไม่สามารถกระทาได้ ลักษณะการซื้อบริการ
เป็นรายชิ้น เช่น ค่าจ้างกาจัดวัชพืชในแหล่งน้าสาธารณะ จ้างเหมา
บริการเอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามาดาเนินงานเพื่อ
เสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของเทศบาล
และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมและส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ (สารอินทรีย)์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ตามโครงการอบรมและส่งเสริม
การทาเกษตรอินทรีย์ (สารอินทรีย์) เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.
2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564)หน้าที่ 129ลาดับที่ 6(
สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน 12,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง

รวม 40,000 บาท
จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ามันทาไม้สีปูนซีเมนต์สังกะสี
ตะปู ค้อน คีม ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน (สานัก
ปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุการเกษตร
จานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น วัสดุเพาะชา ยาป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย สปริงเกอร์ หน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ใน
ประเภทเดียวกัน (สานักงานปลัดฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 110,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม 110,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 110,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ดาเนินกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเทศบาลไม่สามารถกระทาได้ ลักษณะการซื้อ
บริการเป็นรายชิ้น เช่น ค่าจ้างกาจัดวัชพืชในแหล่งน้าสาธารณะ
ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ตามโครงการสร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้า เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.
2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561–2564)เพิ่มเติมฉบับที่
1 หน้าที่ 19 ลาดับที่ 15
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

10,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 288,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม 288,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม 288,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 198,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

จานวน 198,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ดาเนินกิจกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเทศบาลไม่สามารถกระทาได้ ลักษณะการซื้อบริการ
เป็นรายชิ้น เช่น จ้างเหมาบริการเอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดามาดาเนินงานเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของ
เทศบาล และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานกิจการประปา และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง

รวม 90,000 บาท
จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในกิจการประปา เช่น ท่อน้า
และอุปกรณ์ท่อต่างๆกาว ข้อต่อฯลฯ(กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เคมีภัณฑ์ ฯลฯ (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุอื่น

เช่น น้ายาต่างๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้า ไฟฟ้า ฯลฯ
(กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จานวน 30,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,763,760 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม 9,763,760 บาท

งบกลาง

รวม 9,763,760 บาท

งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม 9,763,760 บาท
จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดมุกดาหารในอัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมพ.ศ.2533 (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน 6,794,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดที่ได้แสดงความจานงโดยการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ
ไว้กับเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือแล้ว
ตามโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ เป็นเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.
2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 หน้าที่ 20 ลาดับที่ 3
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จานวน 1,920,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการและทุพพลภาพที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดที่ได้แสดงความจานงโดยการขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือแล้ว ตามโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ เป็น
เวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที1่ หน้าที่ 20 ลาดับที่ 1
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน

36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดที่ได้แสดงความจานง โดยการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยัง
ชีพไว้กับเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือแล้ว เป็นเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 หน้าที่ 20 ลาดับที่ 2)
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
สารองจ่าย
จานวน

296,260 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วน เช่น การ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรใน
กรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ ฯลฯ และปัญหาอื่นๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้าตามความเหมาะสม หรือเกิดกรณีจาเป็น
รีบด่วนที่ต้องจ่ายเงินในกิจการต่างๆ ในอานาจหน้าที่ของเทศบาล
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 6,260.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 290,000.-บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ

จานวน

101,400 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุ ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุหมายเลข
ทะเบียนที่ มห.412 ตามสัญญาเช่าที่อาคารราชพัสดุ เลขที่ 3-มห1/2551 ลงวันที่ 22 มกราคม 2552 และรายละเอียดการต่ออายุ
สัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ให้กับ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
(กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดย
ตั้งจ่ายจากรายรับจริงประจาปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงิน
จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่
เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตามระเบียบข้อบังคับสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541 ข้อ 16
(สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
จานวน
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

25,700 บาท

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารโดยตั้งจ่าย
สมทบในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ลงวันที่19กุมภาพันธ์2557 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินช่วยพิเศษ

จานวน

50,000 บาท

จานวน

360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ เช่น เงินค่าทาขวัญ เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
เนื่องจากการช่วยเหลือราชการฯ เงินค่าทาศพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมาย
กาหนด (สานักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) โดย
ตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ
2 ของประมาณการรายรับตามเทศ
บัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ไม่รวม
รายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับ
สานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 (สานัก
ปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϟιϊμϓίίϓηϖΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτ
ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ
ϟΩϖλάΕωτπϖϟϊϋ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ
50,000

υϔτΪΕϔτηϔσΤΖϏξϛΣπϓλ
ΦΕϔϟάΕϔιϗϧυϔάπϓόζϚ

ΩμΣχϔΩ

ΩμΣχϔΩ

ϟΩϖλμϬϔυϚΩόσϔΦσ
όϓλλϖμϔηϟιϊμϔχϠύΕΩ
νυϒϟιϊϣιτ

25,700

ϟΩϖλόσιμυϒμμύχϓΣ
νυϒΣϓλόϚΤςϔπϢλ
υϒζϓμιΖϏΩθϖϧλύυϙϏπϙϨλιϗϧ
ϟιϊμϔχηϬϔμχύλϏΩόϛΩ
ϟύλϙϏ

150,000

ϟμϗϨττϓΩάϗπξϛΖνΕωτϟϏζόΙ

36,000

ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλνυϒΣϓλ
όϓΩΦσ

30,000

ϟμϗϨττϓΩάϗπξϛΖόϛΩϏϔτϚ

360,000

όϬϔυϏΩΪΕϔτ

296,260

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλνυϒΪϬϔ
ηϬϔϠύλΕΩλϔτΣυϏΩλϔτΣ
ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλόσϔάϖΣόςϔ
ϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ

ΩμμϚΦχϔΣυ

6,794,400

ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλμϬϔϟύλϦΪ
μϬϔλϔίΤΖϔυϔάΣϔυόΕωλιΖϏΩ
θϖϧλ Σμι

ϟμϗϨττϓΩάϗπΦλπϖΣϔυ

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτΣϔυ
ϟσϙϏΩ

101,400

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλ
ϟχΤϔλϚΣϔυιϗϧνυϘΣϋϔλϔτΣ
ϟιϊσληυϗλϔτΣϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωληϬϔμχ
ϟΩϖλϟζϙϏλλϔτΣυϏΩλϔτΣ
ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλπϖϟϊϋ
λϔτΣυϏΩλϔτΣ

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

1,920,000

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
άϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυε
όϚΤ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ
ιϓϧωϣν

ϟΩϖλάΕωτπϖϟϊϋ

υωσ
50,000

υϔτΪΕϔτηϔσΤΖϏξϛΣπϓλ
ΦΕϔϟάΕϔιϗϧυϔάπϓόζϚ

ΩμΣχϔΩ

ΩμΣχϔΩ

101,400

ϟΩϖλμϬϔυϚΩόσϔΦσ
όϓλλϖμϔηϟιϊμϔχϠύΕΩ
νυϒϟιϊϣιτ

25,700

ϟΩϖλόσιμυϒμμύχϓΣ
νυϒΣϓλόϚΤςϔπϢλ
υϒζϓμιΖϏΩθϖϧλύυϙϏπϙϨλιϗϧ
ϟιϊμϔχηϬϔμχύλϏΩόϛΩ
ϟύλϙϏ

150,000

ϟμϗϨττϓΩάϗπξϛΖνΕωτϟϏζόΙ

36,000

ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλνυϒΣϓλ
όϓΩΦσ

30,000

ϟμϗϨττϓΩάϗπξϛΖόϛΩϏϔτϚ

6,794,400

ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλμϬϔϟύλϦΪ
μϬϔλϔίΤΖϔυϔάΣϔυόΕωλιΖϏΩ
θϖϧλ Σμι

360,000

όϬϔυϏΩΪΕϔτ

296,260

ϟμϗϨττϓΩάϗπΦλπϖΣϔυ

1,920,000

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλνυϒΪϬϔ
ηϬϔϠύλΕΩλϔτΣυϏΩλϔτΣ

120,000

120,000

1,490,400

1,490,400

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλ
ϟχΤϔλϚΣϔυιϗϧνυϘΣϋϔλϔτΣ
ϟιϊσληυϗλϔτΣϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωληϬϔμχ

198,720

198,720

ϟΩϖλϟζϙϏλλϔτΣυϏΩλϔτΣ

695,520

695,520

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλπϖϟϊϋ
λϔτΣυϏΩλϔτΣ

120,000

120,000

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλόσϔάϖΣόςϔ
ϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ

ΩμμϚΦχϔΣυ

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτΣϔυ
ϟσϙϏΩ

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

540,000

540,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
άϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυε
όϚΤ

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ΪΖϔΩ
ΩμμϚΦχϔΣυ

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

1,170,900

726,500

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

60,000

60,000

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ

10,000

10,000

ΦΕϔϟάΕϔμΖϔλ

84,000

36,000

ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλ
λϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ

10,000

5,000

ϟΩϖλωϖιτβϔλϒ

ΦΕϔϟμϗϨτνυϒάϚσ
ΦΕϔηϏμϠιλ

ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυ
ϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙϠΣΕϏΩΦΙΣυ
νΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ

υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩ
μυϖΣϔυ
ΦΕϔΣϬϔΪϓζόϖϧΩναϖΣϛχ

10,000

ΦΕϔϡΨϋεϔϠχϒϟξτ
ϠπυΕ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔμυϖΣϔυ
ΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυ
ΦΕϔϢάΖόϏτ

ΦΕϔκυυσϟλϗτσηΕϔΩϥ
ΦΕϔϟμϗϨτνυϒΣϓλ
ΦΕϔυϓμύλϓΩόϙϏωϔυόϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυυϓμυϏΩ
ϠχϒπϖκϗΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυ
ναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕϟΤΖϔ
χϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ

198,000

190,000

5,000

10,000

1,300,000

384,000

5,000
10,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ
ιϓϧωϣν

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ΪΖϔΩ
ΩμμϚΦχϔΣυ

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

ϟΩϖλωϖιτβϔλϒ

138,000
36,000
846,500

5,505,000

126,000

10,000

ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυ
ϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙϠΣΕϏΩΦΙΣυ
νΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ΦΕϔϟάΕϔμΖϔλ

8,248,900
126,000

ΦΕϔϟμϗϨτνυϒάϚσ
ΦΕϔηϏμϠιλ

138,000
36,000

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ

υωσ

80,000
10,000

ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλ
λϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ

204,000

324,000

75,000

105,000

20,000

20,000

90,000

170,000

204,000

334,000

35,000

50,000

υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩ
μυϖΣϔυ
ΦΕϔΣϬϔΪϓζόϖϧΩναϖΣϛχ

10,000

ΦΕϔϡΨϋεϔϠχϒϟξτ
ϠπυΕ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

30,000

45,000

1,220,000

3,814,000

ΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυ

70,000

75,000

ΦΕϔκυυσϟλϗτσηΕϔΩϥ

30,000

40,000

ΦΕϔϟμϗϨτνυϒΣϓλ

20,000

20,000

ΦΕϔυϓμύλϓΩόϙϏωϔυόϔυ

50,000

50,000

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυυϓμυϏΩ
ϠχϒπϖκϗΣϔυ

120,000

120,000

ΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔμυϖΣϔυ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυ
ναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕϟΤΖϔ
χϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ

30,000

492,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
άϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυε
όϚΤ

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζΣϔυ
ϟχϙϏΣηϓϨΩόσϔάϖΣόςϔ
ιΖϏΩθϖϧλϠχϒξϛΖμυϖύϔυ
ιΖϏΩθϖϧλ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλ
ιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλυϔά
ϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔά
ϏϔεϔΪϓΣυ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩ
ΤϓλΣϗώϔϟάϙϧϏσΦωϔσ
όϓσπϓλκΙυϒύωΕϔΩύσϛΕ
μΖϔλ ΣϗώϔηϬϔμχηΖϔλτϔ
ϟόπηϖζ

99,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυσ
νυϒϟπεϗωϓλχϏτΣυϒιΩ

55,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλ
νυϒϟπεϗϠΤΕΩϟυϙϏωϓλ
ϏϏΣπυυϋϔ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

40,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλ
νυϒϟπεϗωϓλόΩΣυϔληΙ
ϠχϒωϓλξϛΖόϛΩϏϔτϚ

20,000

100,000

70,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλϟζϦΣ
ϠύΕΩάϔηϖ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλϡϐ
σϟύΩΖϔϟξΕϔξϛΖϣιτύλϏΩ
όϛΩϣύωΖπυϒϣΣόυυϔά

170,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζϟωιϗνυϒάϚσ
νυϒάϔΦσιΖϏΩθϖϧλ
υϒζϓμύσϛΕμΖϔλϠχϒ
υϒζϓμηϬϔμχ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζόΕΩλϓΣΣϗώϔ
ϟΤΖϔυΕωσΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϓμ
ύλΕωτΩϔλϏϙϧλ

40,000

50,000

ϡΦυΩΣϔυάΕωτϟύχϙϏ
όΩϟΦυϔϒύΙμϚΦΦχΦυϏμ
ΦυϓωξϛΖσϗυϔτϣζΖλΖϏτ
ϠχϒξϛΖϣυΖιϗϧπϘϧΩ
ϡΦυΩΣϔυηχϔζ3RS

20,000

10,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζΣϔυ
ϟχϙϏΣηϓϨΩόσϔάϖΣόςϔ
ιΖϏΩθϖϧλϠχϒξϛΖμυϖύϔυ
ιΖϏΩθϖϧλ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλ
ιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλυϔά
ϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔά
ϏϔεϔΪϓΣυ

50,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ

υωσ

500,000

500,000

450,000

560,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩ
ΤϓλΣϗώϔϟάϙϧϏσΦωϔσ
όϓσπϓλκΙυϒύωΕϔΩύσϛΕ
μΖϔλ ΣϗώϔηϬϔμχηΖϔλτϔ
ϟόπηϖζ

99,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυσ
νυϒϟπεϗωϓλχϏτΣυϒιΩ

55,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλ
νυϒϟπεϗϠΤΕΩϟυϙϏωϓλ
ϏϏΣπυυϋϔ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ
ιϓϧωϣν

100,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλ
νυϒϟπεϗωϓλόΩΣυϔληΙ
ϠχϒωϓλξϛΖόϛΩϏϔτϚ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλϟζϦΣ
ϠύΕΩάϔηϖ

70,000

50,000

50,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλϡϐ
σϟύΩΖϔϟξΕϔξϛΖϣιτύλϏΩ
όϛΩϣύωΖπυϒϣΣόυυϔά

170,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζϟωιϗνυϒάϚσ
νυϒάϔΦσιΖϏΩθϖϧλ
υϒζϓμύσϛΕμΖϔλϠχϒ
υϒζϓμηϬϔμχ

40,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζόΕΩλϓΣΣϗώϔ
ϟΤΖϔυΕωσΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϓμ
ύλΕωτΩϔλϏϙϧλ

50,000

ϡΦυΩΣϔυάΕωτϟύχϙϏ
όΩϟΦυϔϒύΙμϚΦΦχΦυϏμ
ΦυϓωξϛΖσϗυϔτϣζΖλΖϏτ
ϠχϒξϛΖϣυΖιϗϧπϘϧΩ

20,000

ϡΦυΩΣϔυηχϔζ3RS

10,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
άϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυε
όϚΤ

ϡΦυΩΣϔυηχϔζόζ
όϒϏϔζόϚΤϔόϔκϔυεϒ
ϣζΖσϔηυβϔλ

10,000

ϡΦυΩΣϔυηχϔζόϒϏϔζ
ϏϔύϔυνχϏζςϓτ

20,000

ϡΦυΩΣϔυηϔσσϔηυΣϔυ
νΖϏΩΣϓλϠχϒϠΣΖϣΤ
νϓίύϔϏϚμϓηϖϟύηϚιϔΩ
θλλ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩ
υϒμμϠξλιϗϧςϔϋϗϠχϒ
ιϒϟμϗτλιυϓπτΙόϖλ
ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
ϠΣΖϣΤνϓίύϔτϔϟόπηϖζ

50,000

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
ΦωμΦϚσϡυΦϣΤΖϟχϙϏζ
ϏϏΣ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
ΦωμΦϚσϡυΦϟϏζόΙ

20,000

10,000

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
χζϏϚμϓηϖϟύηϚιϔΩθλλ
ϢλάΕωΩϟιϊΣϔχόϬϔΦϓί
ωϓλΤϘϨλνϗϢύσΕωϓλ
όΩΣυϔληΙ
ϡΦυΩΣϔυϟνϖζϡχΣΣϔυ
ΪϓζΣϔυϊϘΣϋϔιΖϏΩθϖϧλ
ϡΦυΩΣϔυξϛΖόϛΩϏϔτϚύϓωϢΪ
ϠΤϦΩϠυΩ
ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒ
όϓσσλϔ
ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒ
ϢύΖΦωϔσυϛΖϟμϙϨϏΩηΖλϟΣϗϧτω
ΣϓμΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
μυυϟιϔόϔκϔυεςϓτ
ηΕϔΩϥ
ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϢύΖ
ΦωϔσυϛΖϟΣϗϧτωΣϓμ
ΣΰύσϔτϠΣΕνυϒάϔάλ

10,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ
ιϓϧωϣν

ϡΦυΩΣϔυηχϔζόζ
όϒϏϔζόϚΤϔόϔκϔυεϒ
ϣζΖσϔηυβϔλ

10,000

ϡΦυΩΣϔυηχϔζόϒϏϔζ
ϏϔύϔυνχϏζςϓτ

20,000

ϡΦυΩΣϔυηϔσσϔηυΣϔυ
νΖϏΩΣϓλϠχϒϠΣΖϣΤ
νϓίύϔϏϚμϓηϖϟύηϚιϔΩ
θλλ

20,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩ
υϒμμϠξλιϗϧςϔϋϗϠχϒ
ιϒϟμϗτλιυϓπτΙόϖλ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

υωσ

20,000

100,000

100,000

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
ϠΣΖϣΤνϓίύϔτϔϟόπηϖζ

50,000

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
ΦωμΦϚσϡυΦϣΤΖϟχϙϏζ
ϏϏΣ

20,000

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
ΦωμΦϚσϡυΦϟϏζόΙ

10,000

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
χζϏϚμϓηϖϟύηϚιϔΩθλλ
ϢλάΕωΩϟιϊΣϔχόϬϔΦϓί
ωϓλΤϘϨλνϗϢύσΕωϓλ
όΩΣυϔληΙ
ϡΦυΩΣϔυϟνϖζϡχΣΣϔυ
ΪϓζΣϔυϊϘΣϋϔιΖϏΩθϖϧλ

5,000

5,000

5,000

5,000

ϡΦυΩΣϔυξϛΖόϛΩϏϔτϚύϓωϢΪ
ϠΤϦΩϠυΩ

10,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒ
όϓσσλϔ
ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒ
ϢύΖΦωϔσυϛΖϟμϙϨϏΩηΖλϟΣϗϧτω
ΣϓμΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
μυυϟιϔόϔκϔυεςϓτ
ηΕϔΩϥ
ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϢύΖ
ΦωϔσυϛΖϟΣϗϧτωΣϓμ
ΣΰύσϔτϠΣΕνυϒάϔάλ

200,000

20,000

200,000

20,000

30,000

30,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσ
ϏϔάϗπϠχϒπϓδλϔοϗσϙϏ
ϢύΖΣϓμνυϒάϔάλϢλ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
άϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυε
όϚΤ

12,000

ϡΦυΩΣϔυϟσλϛάϛόϚΤςϔπ

65,000

ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙΫϗζ
ωϓΦέϗλνΖϏΩΣϓλϡυΦπϖϋ
όϚλϓΤμΖϔϠΣΕόϚλϓΤϠχϒ
Ϡσω

10,000

ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙϠχϒ
πϓδλϔόϖϧΩϠωζχΖϏσϢλ
άϚσάλ
ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙόυΖϔΩ
ΪϖηόϬϔλϘΣϢλΣϔυ
ϏλϚυϓΣϋΙιυϓπτϔΣυλϬϨϔ

65,000

10,000

ϡΦυΩΣϔυυΖϔλϏϔύϔυ
όϒϏϔζυόάϔηϖϏυΕϏτ

10,000

ϡΦυΩΣϔυωϓλϟιϊμϔχ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυ
ΪϓζΣϔυΤτϒϢλάϚσάλ
ϠχϒϡυΩϟυϗτλ

80,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυ
ΪϓζΣϔυλϬϨϔϟόϗτϢλάϚσάλ

50,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒ
πϓδλϔΦϚεςϔπάϗωϖηΦλ
πϖΣϔυϠχϒιϚππχςϔπ

10,000

ϡΦυΩΣϔυόλϓμόλϚλΦΕϔ
ϢάΖΪΕϔτΣϔυμυϖύϔυ
όθϔλϊϘΣϋϔ
ϡΦυΩΣϔυόυΖϔΩΪϖηόϬϔλϘΣ
ϢλΣϔυΤϓμΤϗϧϠΣΕ
νυϒάϔάλϠχϒϟζϦΣλϓΣ
ϟυϗτλ
ϡΦυΩΣϔυόυΖϔΩϟόυϖσ
όϚΤςϔπνυϒάϔάλ
ϡΦυΩΣϔυϏμυσϠχϒόΕΩ
ϟόυϖσΣϔυιϬϔϟΣϋηυ
ϏϖλιυϗτΙ όϔυϏϖλιυϗτΙ

65,000

12,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ
ιϓϧωϣν

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσ
ϏϔάϗπϠχϒπϓδλϔοϗσϙϏ
ϢύΖΣϓμνυϒάϔάλϢλ
άϚσάλ

12,000

ϡΦυΩΣϔυϟσλϛάϛόϚΤςϔπ

65,000

ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙΫϗζ
ωϓΦέϗλνΖϏΩΣϓλϡυΦπϖϋ
όϚλϓΤμΖϔϠΣΕόϚλϓΤϠχϒ
Ϡσω

10,000

ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙϠχϒ
πϓδλϔόϖϧΩϠωζχΖϏσϢλ
άϚσάλ

65,000

ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙόυΖϔΩ
ΪϖηόϬϔλϘΣϢλΣϔυ
ϏλϚυϓΣϋΙιυϓπτϔΣυλϬϨϔ

10,000

ϡΦυΩΣϔυυΖϔλϏϔύϔυ
όϒϏϔζυόάϔηϖϏυΕϏτ

10,000

ϡΦυΩΣϔυωϓλϟιϊμϔχ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

υωσ

15,000

15,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυ
ΪϓζΣϔυΤτϒϢλάϚσάλ
ϠχϒϡυΩϟυϗτλ

80,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυ
ΪϓζΣϔυλϬϨϔϟόϗτϢλάϚσάλ

50,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒ
πϓδλϔΦϚεςϔπάϗωϖηΦλ
πϖΣϔυϠχϒιϚππχςϔπ

10,000

ϡΦυΩΣϔυόλϓμόλϚλΦΕϔ
ϢάΖΪΕϔτΣϔυμυϖύϔυ
όθϔλϊϘΣϋϔ
ϡΦυΩΣϔυόυΖϔΩΪϖηόϬϔλϘΣ
ϢλΣϔυΤϓμΤϗϧϠΣΕ
νυϒάϔάλϠχϒϟζϦΣλϓΣ
ϟυϗτλ

618,400

618,400

20,000

20,000

ϡΦυΩΣϔυόυΖϔΩϟόυϖσ
όϚΤςϔπνυϒάϔάλ

65,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϠχϒόΕΩ
ϟόυϖσΣϔυιϬϔϟΣϋηυ
ϏϖλιυϗτΙ όϔυϏϖλιυϗτΙ

12,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
άϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϡΦυΩΣϔυϏμυσόΕΩϟόυϖσ
ϏϔάϗπόυΖϔΩυϔτϣζΖϢλ
άϚσάληϔσϠλω
ϟϊυϋβΣϖΪπϏϟπϗτΩ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυε
όϚΤ

20,000

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ

650,000

ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϠηΕΩΣϔτ

100,000

8,000

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

35,000

20,000

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ

10,000

10,000

ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

100,000

5,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

100,000

85,000

ωϓόζϚΣϗώϔ

20,000

ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩζϓμϟπχϖΩ
ΦΕϔωϓόζϚ

ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ωϓόζϚωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυ
ϠπιτΙ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

15,000
30,000

140,000

ΦΕϔϏϔύϔυϟόυϖσ λσ
ωϓόζϚΣϔυϟΣϋηυ
ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ

35,000
30,000

ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

ΦΕϔμυϖΣϔυόϙϧϏόϔυϠχϒϡιυ
ΦσλϔΦσ
ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ
ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

ΦΕϔϣρρΖϔ
ΦΕϔμυϖΣϔυϣνυϋεϗτΙ
ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ

150,000
5,000

ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ
ωϓόζϚϏϙϧλ

5,000

30,000

30,000

10,000

10,000

10,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ
ιϓϧωϣν

ϡΦυΩΣϔυϏμυσόΕΩϟόυϖσ
ϏϔάϗπόυΖϔΩυϔτϣζΖϢλ
άϚσάληϔσϠλω
ϟϊυϋβΣϖΪπϏϟπϗτΩ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ

20,000

40,000

30,000

ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϠηΕΩΣϔτ

10,000

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

20,000

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

10,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

30,000

130,000

40,000

115,000

55,000

75,000

10,000

125,000

120,000

335,000
20,000

ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩζϓμϟπχϖΩ

10,000

ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω

10,000
100,000

ωϓόζϚωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυ
ϠπιτΙ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϏϔύϔυϟόυϖσ λσ

732,000

732,000
35,000

ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ

30,000

215,000

ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

10,000

15,000

260,000

300,000

30,000

90,000

ΦΕϔμυϖΣϔυόϙϧϏόϔυϠχϒϡιυ
ΦσλϔΦσ

35,000

35,000

ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ

10,000

10,000

600,000

600,000

ΦΕϔμυϖΣϔυϣνυϋεϗτΙ

20,000

20,000

ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

15,000

15,000

ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ
ωϓόζϚϏϙϧλ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

115,000
170,000

ωϓόζϚΣϔυϟΣϋηυ

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

950,000
18,000

ωϓόζϚΣϗώϔ

ΦΕϔωϓόζϚ

υωσ

ΦΕϔϣρρΖϔ

ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ

10,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
άϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυε
όϚΤ

ϟΦυϙϧϏΩζϛζοϚΕλ
ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
ϠτΣόΕωλ
ηϛΖϟύχϦΣ

11,000

ηϛΖϟύχϦΣϟΣϦμϠρΖσ
ϡηΗϒϏϟλΣνυϒόΩΦΙ
ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ΦυϚςϓεγΙΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ϟΦυϙϧϏΩηϓζύίΖϔ
ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩϠμμ
χϔΣΪϛΩ

ΩμχΩιϚλ

14,000

ΦυϚςϓεγΙΣϔυϟΣϋηυ
ϟΦυϙϧϏΩπΕλύσϏΣΦωϓλ

59,000

ΦυϚςϓεγΙϟΦυϙϧϏΩζϓμϟπχϖΩ
άϚζζϓμϟπχϖΩ
ΦΕϔΣΕϏόυΖϔΩόϖϧΩόϔκϔυεϛνϡςΦ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
ΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣ
ςϔτϢλύσϛΕμΖϔλύσϛΕιϗϧ
μΖϔλζΩσϒϠύλΕΩ

197,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
ΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣ
ςϔτϢλύσϛΕμΖϔλύσϛΕιϗϧ
μΖϔλϡλλλϬϨϔΦϬϔ

197,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
ΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣ
ςϔτϢλύσϛΕμΖϔλύσϛΕιϗϧ
μΖϔλύλϏΩόϛΩϢύσΕ

197,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ
ιϓϧωϣν

ϟΦυϙϧϏΩζϛζοϚΕλ
ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
ϠτΣόΕωλ

13,000
84,000

υωσ
13,000
84,000

ηϛΖϟύχϦΣ
ηϛΖϟύχϦΣϟΣϦμϠρΖσ
ϡηΗϒϏϟλΣνυϒόΩΦΙ

11,000

22,000

4,300

4,300

75,000

75,000

51,000

51,000

ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ΦυϚςϓεγΙΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ϟΦυϙϧϏΩηϓζύίΖϔ

46,000

46,000

ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩϠμμ
χϔΣΪϛΩ
ΩμχΩιϚλ

14,000

ΦυϚςϓεγΙΣϔυϟΣϋηυ
ϟΦυϙϧϏΩπΕλύσϏΣΦωϓλ

59,000

ΦυϚςϓεγΙϟΦυϙϧϏΩζϓμϟπχϖΩ
άϚζζϓμϟπχϖΩ

24,000

24,000

ΦΕϔΣΕϏόυΖϔΩόϖϧΩόϔκϔυεϛνϡςΦ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
ΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣ
ςϔτϢλύσϛΕμΖϔλύσϛΕιϗϧ
μΖϔλζΩσϒϠύλΕΩ

197,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
ΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣ
ςϔτϢλύσϛΕμΖϔλύσϛΕιϗϧ
μΖϔλϡλλλϬϨϔΦϬϔ

197,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
ΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣ
ςϔτϢλύσϛΕμΖϔλύσϛΕιϗϧ
μΖϔλύλϏΩόϛΩϢύσΕ

197,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
άϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
ΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣ
ϟόΖλθλλμΖϔλφϔϋϗ

193,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
ΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣ
ϟόΖλμΖϔλλϔτόϚζ
κλϛύλϏΩόϛΩ

197,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
ΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣ
ύσϛΕιϗϧμΖϔλύλϏΩόϛΩ
ϟάϙϧϏσηΕϏθλλϟΤημΖϔλ
ύλϏΩόϛΩϢύσΕύσϛΕιϗϧ

197,000

ϡΦυΩΣϔυΤϚζχϏΣυϔΩ
υϒμϔτλϬϨϔμΖϔλΦϓλϠι
ύσϛΕιϗϧ

48,000

ϡΦυΩΣϔυΤϚζχϏΣυϔΩ
υϒμϔτλϬϨϔϟόΖλμΖϔλλϔτ
ναϖωϓηϖθϘΩμΖϔλλϔΩϟχϗϨτΩ

19,000

ϡΦυΩΣϔυωϔΩιΕϏυϒμϔτ
λϬϨϔπυΖϏσϟιπϙϨλ
ΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣ
ύλΖϔόϬϔλϓΣΩϔλϟιϊμϔχ
ηϬϔμχύλϏΩόϛΩϟύλϙϏ

207,000

ϟΩϖλάζϟάτΦΕϔΩϔλΣΕϏ
όυΖϔΩηϔσόϓίίϔϠμμ
νυϓμυϔΦϔϣζΖ ΦΕϔK)

40,000

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩ
ιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλ
ζϖλχϛΣυϓΩόϛΕπϙϨλιϗϧΣϔυ
ϟΣϋηυόϔτλϔλϔτμϚί
ϣζΖ

170,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϊϛλτΙ
πϓδλϔϟζϦΣϟχϦΣμΖϔλ
ύλϏΩόϛΩ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλϟϏΣάλ
ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
πϓδλϔόηυϗύλϏΩόϛΩ
ϟύλϙϏ

20,000

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυε
όϚΤ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ
ιϓϧωϣν

υωσ

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
ΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣ
ϟόΖλθλλμΖϔλφϔϋϗ

193,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
ΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣ
ϟόΖλμΖϔλλϔτόϚζ
κλϛύλϏΩόϛΩ

197,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
ΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣ
ύσϛΕιϗϧμΖϔλύλϏΩόϛΩ
ϟάϙϧϏσηΕϏθλλϟΤημΖϔλ
ύλϏΩόϛΩϢύσΕύσϛΕιϗϧ

197,000

ϡΦυΩΣϔυΤϚζχϏΣυϔΩ
υϒμϔτλϬϨϔμΖϔλΦϓλϠι
ύσϛΕιϗϧ

48,000

ϡΦυΩΣϔυΤϚζχϏΣυϔΩ
υϒμϔτλϬϨϔϟόΖλμΖϔλλϔτ
ναϖωϓηϖθϘΩμΖϔλλϔΩϟχϗϨτΩ

19,000

ϡΦυΩΣϔυωϔΩιΕϏυϒμϔτ
λϬϨϔπυΖϏσϟιπϙϨλ
ΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣ
ύλΖϔόϬϔλϓΣΩϔλϟιϊμϔχ
ηϬϔμχύλϏΩόϛΩϟύλϙϏ

207,000

ϟΩϖλάζϟάτΦΕϔΩϔλΣΕϏ
όυΖϔΩηϔσόϓίίϔϠμμ
νυϓμυϔΦϔϣζΖ ΦΕϔK)

40,000

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩ
ιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλ
ζϖλχϛΣυϓΩόϛΕπϙϨλιϗϧΣϔυ
ϟΣϋηυόϔτλϔλϔτμϚί
ϣζΖ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϊϛλτΙ
πϓδλϔϟζϦΣϟχϦΣμΖϔλ
ύλϏΩόϛΩ

170,000

170,000

170,000

ϟΩϖλϏϚζύλϚλϟϏΣάλ
ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
πϓδλϔόηυϗύλϏΩόϛΩ
ϟύλϙϏ

20,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
άϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυε
όϚΤ

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλΦϓλϠι
ύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλζΩσϒϠύ
λΕΩύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλϡλλλϬϨϔΦϬϔ
ύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλνΕϔϟσϦΣ
ύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλύλϏΩ
ϠΦλύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλύλϏΩϠηΖ
ύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλύλϏΩόϛΩ
ύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλύλϏΩόϛΩ
ύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλύλϏΩόϛΩ
ύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλύλϏΩόϛΩ
ύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλύλϏΩόϛΩ
ύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλύλϏΩόϛΩ
ύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλύλϏΩόϛΩ
ϢύσΕύσϛΕ

20,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ
ιϓϧωϣν

υωσ

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλΦϓλϠι
ύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλζΩσϒϠύ
λΕΩύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλϡλλλϬϨϔΦϬϔ
ύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλνΕϔϟσϦΣ
ύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλύλϏΩ
ϠΦλύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλύλϏΩϠηΖ
ύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλύλϏΩόϛΩ
ύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλύλϏΩόϛΩ
ύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλύλϏΩόϛΩ
ύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλύλϏΩόϛΩ
ύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλύλϏΩόϛΩ
ύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλύλϏΩόϛΩ
ύσϛΕ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλμΖϔλύλϏΩόϛΩ
ϢύσΕύσϛΕ

20,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
άϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλΦϓλϠιύσϛΕιϗϧ
ηϬϔμχύλϏΩόϛΩ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλλϔύλϏΩϠΦλ
ύσϛΕιϗϧηϬϔμχύλϏΩόϛΩ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλϡλλλϬϨϔΦϬϔύσϛΕ
ιϗϧηϬϔμχύλϏΩόϛΩ
ϟύλϙϏ

15,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλύλϏΩόϛΩύσϛΕιϗϧ
ηϬϔμχύλϏΩόϛΩϟύλϙϏ

20,000

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυε
όϚΤ

ϟΩϖλϏϚζύλϚλΣϖΪΣϔυιϗϧϟνϦλ
όϔκϔυενυϒϡτάλΙ
ϏϚζύλϚλόσϔΦσΣϗώϔ
ΪϓΩύωϓζσϚΣζϔύϔυ

40,000

ϟΩϖλϏϚζύλϚλόΕωλυϔάΣϔυ
ϏϚζύλϚλΣϔυϣρρΖϔόΕωλ
ςϛσϖςϔΦόϔΤϔΦϬϔάϒϏϗ

300,000

ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλ
άϚσάλϟσϙϏΩύλϏΩόϛΩ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλ
ΦϓλϠι
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλ
λϔύλϏΩϠΦλ
υωσ

9,763,760

288,000

252,000

679,000

227,000

5,894,900

20,000

2,210,500

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ
ιϓϧωϣν

υωσ

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλΦϓλϠιύσϛΕιϗϧ
ηϬϔμχύλϏΩόϛΩ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλλϔύλϏΩϠΦλ
ύσϛΕιϗϧηϬϔμχύλϏΩόϛΩ

20,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλϡλλλϬϨϔΦϬϔύσϛΕ
ιϗϧηϬϔμχύλϏΩόϛΩ
ϟύλϙϏ

15,000

ϏϚζύλϚλΦεϒΣυυσΣϔυ
ύσϛΕμΖϔλύλϏΩόϛΩύσϛΕιϗϧ
ηϬϔμχύλϏΩόϛΩϟύλϙϏ

20,000

ϟΩϖλϏϚζύλϚλΣϖΪΣϔυιϗϧϟνϦλ
όϔκϔυενυϒϡτάλΙ
ϏϚζύλϚλόσϔΦσΣϗώϔ
ΪϓΩύωϓζσϚΣζϔύϔυ

40,000

ϟΩϖλϏϚζύλϚλόΕωλυϔάΣϔυ
ϏϚζύλϚλΣϔυϣρρΖϔόΕωλ
ςϛσϖςϔΦόϔΤϔΦϬϔάϒϏϗ

300,000

ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλ
άϚσάλϟσϙϏΩύλϏΩόϛΩ

948,000

948,000

ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλ
ΦϓλϠι

36,000

36,000

ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλ
λϔύλϏΩϠΦλ

156,000

156,000

υωσ

4,497,900

817,000

13,349,940

38,000,000

