
                          
              

     เทศบาลต าบลหอค า

  อ าเภอเมืองบึงกาฬ     จังหวัดบึงกาฬ 

     เทศบัญญัติ

      เร่ือง

      งบประมาณรายจ่าย  

  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

     ของ





พ้ืนที่                            40.04    ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด            7,239    คน

ชาย                                      3,639    คน

หญิง                                     3,600    คน

เทศบาลต าบลหอค า

เขต/อ าเภอ เมืองบึงกาฬ    จังหวัดบึงกาฬ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

177  ซอย-  ถนนหนองคาย-บึงกาฬ  แขวง/ต าบล  หอค า

  เขต/อ าเภอ เมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000





อ ำเภอเมืองบึงกำฬ   จังหวัดบึงกำฬ

สว่นที่ 1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบำลต ำบลหอค ำ



หน้ำที่ 1

จ านวน 324,396.60

จ านวน 351,481.16

จ านวน 224,518.54

จ านวน 1,006,140.00

จ านวน 346,970.00

จ านวน 10,100.00

จ านวน 14,165,598.54

จ านวน 25,594,563.64

จ านวน 9,164,117.37

จ านวน 11,505,657.00

จ านวน 9,031,360.70

จ านวน 4,661,110.00

จ านวน 0.00

จ านวน 3,594,658.50

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหอค า

              บัดนีถ้ึงเวลาทีค่ณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลหอค า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบล

หอค าอีกคร้ังหนึง่ ฉะนัน้ ในโอกาสนี ้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหอค าจึงขอช้ีแจงใหท้่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ

คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนนิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที ่30 กรกฏาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 28,689,783.70 บาท

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 11,918,595.09 บาท

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,870,413.70 บาท

1.1.4 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้แบบก่อหนีผู้กพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน จ านวน 1 โครงการ รวม 87,278.00 บาท

1.2 เงินกูค้งค้าง จ านวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จ านวน 42,023,768.48 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร บาท

หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนญุาต บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท

หมวดรายได้จากทุน บาท

หมวดภาษีจัดสรร บาท

หมวดเงินอุดหนนุทัว่ไป บาท

(2) เงินอุดหนนุทีรั่ฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 4,126,848.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 37,956,903.57 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง บาท

งบบุคลากร บาท

งบด าเนนิงาน บาท

งบลงทุน บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

(5) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท

งบเงินอุดหนนุ บาท

(4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนนุทีรั่ฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 4,126,848.00 บาท



รายรับจริง ปี  2559

363,890.48

465,226.98

373,652.30

981,061.00

241,854.00

662.00

2,426,346.76

17,409,491.20

17,409,491.20

13,103,308.00

13,103,308.00

32,939,145.96รวม 58,237,300.00 58,237,300.00

หมวดเงินอุดหนนุทัว่ไป 39,500,000.00 39,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 39,500,000.00 39,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,184,000.00 16,184,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,184,000.00 16,184,000.00

หมวดรายได้จากทุน 20,000.00 20,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,553,300.00 2,553,300.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,200,000.00 1,200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 350,000.00 350,000.00

หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนญุาต 451,300.00 451,300.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 217,000.00 217,000.00

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 315,000.00 315,000.00

ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลหอค า

อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ



รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

งบกลาง 1,141,867.24 10,589,200.00 11,244,939.00

งบบุคลากร 11,146,235.00 17,695,530.00 18,507,150.00

งบด าเนนิงาน 10,231,189.77 16,083,760.00 15,043,790.00

งบลงทุน 3,424,059.00 9,741,300.00 9,457,837.00

งบเงินอุดหนนุ 3,882,207.31 4,058,000.00 3,914,074.00

29,825,558.32 58,167,790.00 58,167,790.00

29,825,558.32 58,167,790.00 58,167,790.00รวม

จ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย

รวมจ่ายจากงบประมาณ



บันทึกหลักการและเหตุผล

แผนงานงบกลาง 11,244,939

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 58,167,790

แผนงานการเกษตร 150,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,150,000

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 1,456,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,966,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,548,330

แผนงานเคหะและชุมชน 5,773,950

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 10,453,180

แผนงานสาธารณสุข 3,153,930

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 15,512,430

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 709,031

ของ เทศบาลต าบลหอค า

อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ด้าน ยอดรวม

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย



7,157,280 9,480,450

2,624,640 2,624,640

4,532,640 6,855,810

3,724,980 5,460,780

550,000 634,800

1,000,000 1,506,000

354,980 1,499,980

1,820,000 1,820,000

491,200 556,200

491,200 556,200

15,000 15,000

15,000 15,000

11,388,460 15,512,430

50,000 390,000

50,000 300,000

0 90,000

319,031 319,031

319,031 319,031

369,031 709,031                                             รวม 340,000

    ค่าวัสดุ 90,000

งบลงทุน 0

    ค่าครุภัณฑ์ 0

รวม
งบ

งบด าเนินงาน 340,000

    ค่าใช้สอย 250,000

                                             รวม 4,123,970

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

    ค่าครุภัณฑ์ 65,000

งบเงินอุดหนุน 0

    เงินอุดหนนุ 0

    ค่าวัสดุ 1,145,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 65,000

งบด าเนินงาน 1,735,800

    ค่าตอบแทน 84,800

    ค่าใช้สอย 506,000

งบบุคลากร 2,323,170

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,323,170

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลหอค า

อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม
งบ



4,477,170 4,477,170

4,477,170 4,477,170

577,400 2,740,010

69,600 69,600

367,800 1,023,800

140,000 1,646,610

608,000 608,000

43,000 43,000

565,000 565,000

0 2,628,000

0 2,628,000

5,662,570 10,453,180

1,293,930

1,293,930

1,643,000

393,000

980,000

270,000

112,000

112,000

105,000

งบลงทุน 112,000

    ค่าครุภัณฑ์ 112,000

งบเงินอุดหนุน 105,000

    ค่าตอบแทน 393,000

    ค่าใช้สอย 980,000

    ค่าวัสดุ 270,000

งบบุคลากร 1,293,930

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,293,930

งบด าเนินงาน 1,643,000

                                             รวม 4,790,610

แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
รวม

งบ

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0

งบเงินอุดหนุน 2,628,000

    เงินอุดหนนุ 2,628,000

    ค่าวัสดุ 1,506,610

งบลงทุน 0

    ค่าครุภัณฑ์ 0

งบด าเนินงาน 2,162,610

    ค่าตอบแทน 0

    ค่าใช้สอย 656,000

รวมงบ

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

แผนงานการศึกษา

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา



105,000

3,153,930

918,330

918,330

600,000

10,000

540,000

50,000

30,000

30,000

1,548,330

2,337,270

2,337,270

1,720,000

80,000

670,000

970,000

746,606

146,606

600,000

    ค่าครุภัณฑ์ 146,606

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 600,000

    ค่าใช้สอย 670,000

    ค่าวัสดุ 970,000

งบลงทุน 746,606

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,337,270

งบด าเนินงาน 1,720,000

    ค่าตอบแทน 80,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน
รวม

งบ

งบบุคลากร 2,337,270

งบเงินอุดหนุน 30,000

    เงินอุดหนนุ 30,000

                                             รวม 1,548,330

    ค่าตอบแทน 10,000

    ค่าใช้สอย 540,000

    ค่าวัสดุ 50,000

งบบุคลากร 918,330

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 918,330

งบด าเนินงาน 600,000

    เงินอุดหนนุ 105,000

                                             รวม 3,153,930

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์
รวม

งบ



970,074

970,074

5,773,950

50,000

50,000

50,000

1,270,000 0 1,340,000

1,270,000 0 1,340,000

20,000 96,000 116,000

20,000 96,000 116,000

1,290,000 96,000 1,456,000

6,966,000

6,966,000

6,966,000

งบลงทุน 6,966,000

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 6,966,000

                                             รวม 6,966,000

    เงินอุดหนนุ 0

                                             รวม 70,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม

งบ

งบด าเนินงาน 70,000

    ค่าใช้สอย 70,000

งบเงินอุดหนุน 0

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมงบ

งบเงินอุดหนุน 50,000

    เงินอุดหนนุ 50,000

                                             รวม 50,000

    เงินอุดหนนุ 970,074

                                             รวม 5,773,950

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน
รวม

งบ

งบเงินอุดหนุน 970,074



150,000

150,000

150,000

1,150,000

150,000

1,000,000

1,150,000

11,244,939

11,244,939

11,244,939

    งบกลาง 11,244,939

                                             รวม 11,244,939

แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวม

งบ

งบกลาง 11,244,939

    ค่าใช้สอย 150,000

    ค่าวัสดุ 1,000,000

                                             รวม 1,150,000

งาน
งานกิจการประปา รวม

งบ

งบด าเนินงาน 1,150,000

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 150,000

                                             รวม 150,000

แผนงานการพาณิชย์

แผนงานการเกษตร

งาน
งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบ

งบลงทุน 150,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลหอค า

อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ



ยอดรวม

15,512,430

709,031

10,453,180

3,153,930

1,548,330

5,773,950

50,000

1,456,000

6,966,000

150,000

1,150,000

11,244,939

58,167,790

ยอดรวม

0

ต าแหนง่  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ต าแหนง่  นายกเทศมนตรีต าบลหอค า

เหน็ชอบ

(ลงนาม)..................................................

             (...............................................)

ข้อ 6. ให.้.นายกเทศมนตรีต าบลหอค า.....ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับอนมัุติใหเ้ป็นไป

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล

ข้อ 7. ให.้..นายกเทศมนตรีต าบลหอค า...มีหนา้ทีรั่กษาการใหเ้ป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที ่......................................................................

รวมรายจ่าย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณิชย์

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 0 บาท ดังนี้

งบ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนนุ

ทัว่ไป เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 58,167,790 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 58,167,790 บาท

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลหอค า

อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอ านาจตามความ

ในพระราชบัญญัติ มาตรา  จึงตราข้ึนไว้โดยความเหน็ชอบของ และโดยอนมัุติของ...ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ......

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเ้รียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีใ้หใ้ช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป



รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาทรายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ 17,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 217,000

ดอกเบ้ีย 200,000

ประมาณการเทา่กบัปีที่ผ่านมา

ประมาณการเทา่กบัปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 2,000

ประมาณการเทา่กบัปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตใหต้ั้งตลาดเอกชน 2,500

ประมาณการเทา่กบัปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 600

ประมาณการเทา่กบัปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 300

ประมาณการเทา่กบัปีที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา 100,000

ประมาณการเทา่กบัปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3,000

ประมาณการเทา่กบัปีที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 20,000

ประมาณการเทา่กบัปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณชิย์ 2,000

ประมาณการเทา่กบัปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 63,000

ประมาณการเทา่กบัปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนราษฎร 3,700

ประมาณการเทา่กบัปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ 1,000

ประมาณการเทา่กบัปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา 200

ประมาณการเทา่กบัปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกบ็และขนมูลฝอย 250,000

ประมาณการเทา่กบัปีที่ผ่านมา

ประมาณการเทา่กบัปีที่ผ่านมาจากการสถติิจัดเกบ็

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 451,300

ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 3,000

ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 235,000

ประมาณการเทา่กบัปีที่ผ่านมาจากสถติิการจัดเกบ็

ภาษีป้าย 10,000

หมวดภาษีอากร 315,000

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 70,000

ประมาณการเทา่กบัปีที่ผ่านมาจากสถติิการจัดเกบ็

ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน 58,237,300   บาท  แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

เทศบาลต าบลหอค า

อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561



รวม บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาทเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกจิถา่ยโอน 39,500,000

ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ 4,000

ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 39,500,000

ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 1,400,000

ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ค่าภาคหลวงแร่ 50,000

ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 70,000

ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ภาษีสรรพสามิต 3,000,000

ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,000,000

ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ภาษีสุรา 1,600,000

ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,000,000

ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร

ประมาณการเทา่กบัปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

หมวดภาษีจัดสรร 16,184,000

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 60,000

ประมาณการเทา่กบัปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน 20,000

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 20,000

ค่าขายแบบแปลน 30,000

ประมาณการเทา่กบัปีที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 320,000

รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ 1,200,000

ประมาณการเทา่กบัปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 350,000

ประมาณเทา่กบัปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,200,000



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวนรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าต้อนรับบุคคล/คณะบุคคลเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุม

ค่าใช้สอย 1,000,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 100,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลต าบล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 510,000 บาท

1.ค่าตอบแทนข้าราชการ ประชาชนและผู้มาช่วยปฏิบัติราชการของ

งบด าเนินงาน 3,724,980 บาท

ค่าตอบแทน 550,000 บาท

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 178,740 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ และ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,071,120 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจพร้อมเงินปรับปรุง

เงินประจ าต าแหน่ง 276,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัด หัวหน้าส านักปลัด 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานเทศบาลต าบล ส านักปลัด 

เงินเดือนพนักงาน 2,982,780 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลและปรับปรุงเงินเดือน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯและ

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,532,640 บาท

บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหอค า

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรีต าบลหอค า

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล

198,720 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรายเดือนนายก/รองนายก 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 บาท

เทศบาลต าบลหอค า

อ าเภอ เมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกเทศมนตรีต าบลหอค า และรอง

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 58,167,790 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 11,388,460 บาท

งบบุคลากร 7,157,280



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน3. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอัดฉีดน้ าล้างรถ จ านวน 1 เคร่ือง 18,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองอัดฉีดน้ าล้างรถ ในส านักงานเทศบาลต าบล  

2. ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีบุนวม 24,300 บาท

1. ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีบุนวม จ านวน 30 ตัว ใช้ในห้องประชุมเทศบาลต าบล  

1. ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 15,000 บาท

1.ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 12 ตัว

ค่าครุภัณฑ์ 491,200 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ แสตมป์ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ 

งบลงทุน 491,200 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ส านักงาน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงาน ระบบประปา และโครงการสถานีสูบน้ า

ค่าบริการโทรศัพท์ 80,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 1,820,000 บาท

ค่าไฟฟ้า 1,700,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึก เคร่ืองพิมพ์ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของเทศบาลต าบลหอค า

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวส่ิงของใช้ต่างๆ เช่น แก้วน้ า แปรง 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,980 บาท

1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือไฟฉุกเฉิน LED ชนิด Auto Test CMP 

วัสดุส านักงาน 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ค่าวัสดุ 354,980 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการรวมพลังปกป้องสถาบันส าคัญของ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจ าปี 2561

7. โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติฯ

60,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาป่าส่ิงแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่นค่า

6. โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง

5. โครงการอนุรักษ์ รักษาป่าส่ิงแวดล้อม 25,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

4. ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลต าบลหอค า

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 500,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคมหมุ่บ้าน/ต าบล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาส่ี

2. ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

1. ค่าจัดประชุมประชาคมต าบล 75,000 บาท
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จ านวน3.โครงการจัดท าแผนที่ภาษีเทศบาลต าบลหอค า 208,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดท าแผนที่ภาษีของเทศบาลต าบลหอค า

2.โครงการออกเก็บภาษีเคล่ือนที่ 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการออกเก็บภาษีเคล่ือนที่ของเทศบาลต าบลหอค า

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

1.ค่าเดินทางไปราชการ 100,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 178,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าให้ได้มาซ่ึง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลต าบล

ค่าใช้สอย 506,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลต าบลหอค าและผู้มีสิทธ์ิเบิกได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน

ค่าเช่าบ้าน 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

ค่าตอบแทน 84,800 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง

งบด าเนินงาน 1,735,800 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับปรุง

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 105,900 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองและหัวหน้าฝ่าย กองคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 902,280 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน

เงินประจ าต าแหน่ง 78,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,323,170 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,236,990 บาท

งานบริหารงานคลัง 4,123,970 บาท

งบบุคลากร 2,323,170 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ

งบเงินอุดหนุน 15,000 บาท

เงินอุดหนุน 15,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึง

ค่าจัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน 2 ซุ้ม 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifumction แบบฉีดหมึก จ านวน 

ครุภัณฑ์อ่ืน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานส านักงาน 

2.ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkiet) 7,700 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน 16,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22  นิ้ว จ านวน 1  เคร่ือง 10,200 บาท



จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดต้ัง อปพร. ประจ าปี 2561 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดต้ัง อปพร.ประจ าปี 2561

ค่าใช้สอย 250,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 340,000 บาท

งบด าเนินงาน 340,000 บาท

ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมค่าติดต้ัง  (ภายนอก) 319,031 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมค่าติดต้ัง จ านวน 12 จุด 

ค่าครุภัณฑ์ 319,031 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการต้ังจุดตรวจและอ านวยความสะดวกช่วงเทศกาล

งบลงทุน 319,031 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

1. โครงการต้ังจุดตรวจและอ านวยความสะดวกช่วงเทศกาล 50,000 บาท

งบด าเนินงาน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบเข็มกระแทกแบบเมตริกส์ แบบแคร่

ส้ัน จ านวน 1 เคร่ือง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ปี 60

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 369,031 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์แบบโน๊คบุ๊ค  จ านวน 1 เคร่ือง เกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ปี 60

3. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพืแบบเข็มกระแทกแบบเมตริกซ์ แบบแคร่ส้ัน 22,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ  จ านวน 1  ชุด เกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 60

2. ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค จ านวน 1 เคร่ือง 16,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ จ านวน 1 ชุด 16,000 บาท

ค่าจัดซ้ือกล้องดิจิตอล  จ านวน 1 เคร่ือง 11,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องดิจิตอล จ านวน 1  เคร่ือง ราคาตามบัญชี

ค่าครุภัณฑ์ 65,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกเคร่ืองพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน 65,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000,000 บาท

ค่าวัสดุ 1,145,000 บาท

วัสดุส านักงาน 130,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
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จ านวนเพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 บาท

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน

เทศบาลและพนักงานจ้าง

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 227,800 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการที่เทศบาลไม่

สามารถด าเนินการเองได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 59,600 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

ต าแหน่งครูผู้ดุแลเด็กที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุน

ค่าใช้สอย 367,800 บาท

ค่าตอบแทน 69,600 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 312,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตาม

ภารกิจ จ านวน 24,000 บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพ

ช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก จ านวน 

288,000 บาท

งบด าเนินงาน 577,400 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,154,480 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและเงินปรับปรุง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 118,440 บาท และค่าตอบแทน

พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน จ านวน 

2,036,040 บาท

เงินประจ าต าแหน่ง 60,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นประจ าแหน่งผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย กองการศึกษา

เงินเดือนพนักงาน 1,950,690 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลหอค า จ านวน 699,450 

งบบุคลากร 4,477,170 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,477,170 บาท

1. ค่าเติมน้ ายาเคมี  จ านวน 60,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,662,570 บาท

ค่าวัสดุ 90,000 บาท

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 90,000 บาท

3. โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยภายในหมู่บ้าน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมป้องกันภัยภายในหมู่บ้าน จ านวน 14 

2. โครงการสัมมนาทางวิชาการและพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวัน

สถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการสัมมนาทางวิชาการและพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่อง
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จ านวนเงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 56,520 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 407,520 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงเงินค่าตอบแทนให้แก่

เงินประจ าต าแหน่ง 60,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนผู้อ านวยการกองและหัวหน้า

เงินเดือนพนักงาน 769,890 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือนให้กับ

งบบุคลากร 1,293,930 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,293,930 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น1. ค่าอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสพฐ.  

จ านวน 2,428,000 บาท  

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,153,930 บาท

เงินอุดหนุน 2,628,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,628,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กในโรงเรียนสังกัดสพฐ.  

งบเงินอุดหนุน 2,628,000 บาท

ค่าวัสดุ 1,506,610 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,506,610 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 656,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินอาหารกลางวัน คนละ 20 บาท ของศูนย์พัฒนาเด็ก

ค่าใช้สอย 656,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,790,610 บาท

งบด าเนินงาน 2,162,610 บาท

2. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (การติดต้ังเคร่ืองป๊ัมแช่สแตนเลส 

เพ่ือระบายอากาศให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ังเคร่ืองป๊ัมแช่สแตนเลส พร้อมการ

1.โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 525,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในต าบลหอค า จ านวน 1 

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 565,000 บาท

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  จ านวน 10  เคร่ือง 43,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าครุภัณฑ์ 43,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี  หมึกพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน 608,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เคร่ืองใช้ต่างๆ  เช่น แก้วน้ า แปรง 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  ส่ิงใช้เคร่ืองใช้ต่างๆ เช่นกระดาษ แฟ้ม 

วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000 บาท

ค่าวัสดุ 140,000 บาท

วัสดุส านักงาน 30,000 บาท
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จ านวน1.ค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/ FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์               

        จ านวน  1  เคร่ือง

12,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 

ค่าครุภัณฑ์ 112,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ เช่น ถังขยะ ฯลฯ

งบลงทุน 112,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึก เคร่ืองพิมพ์ 

วัสดุอ่ืน 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายส าหรับพนักงานเก็บขยะ และพนักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น ส าลี ผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์ ฯลฯ

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของเทศบาลต าบลหอค า

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานงานครัว ของเทศบาลต าบลหอค า

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 บาท

ค่าวัสดุ 270,000 บาท

วัสดุส านักงาน 20,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งาน

6. รายจ่ายโครงการฝึกอบรมการผลิตแก็สชีวภาพในครัวเรือน 70,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายโครงการฝึกอบรมการผลิตแก็สชีวภาพใน

5. รายจ่ายค่าฝังกลบบ่อขยะ 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายค่าฝังกลบบ่อขยะของเทศบาลต าบลหอค า

4. รายจ่ายโครงการคัดแยกขยะ 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการคัดแยกขยะ ในต าบลหอค า

3. รายจ่ายโครงการป้องกันไข้เลือดออก 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันไข้เลือดออก ในเขตต าบลหอค า

2. รายจ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตต าบลหอค า

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและ

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการที่เทศบาลไม่สามารถ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย 980,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 360,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลต าบลและ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 379,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพและกู้ชีพนอกเวลา (โครงการ

งบด าเนินงาน 1,643,000 บาท

ค่าตอบแทน 393,000 บาท
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จ านวนวัสดุส านักงาน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก

ค่าวัสดุ 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

9. โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได้ 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในต าบลหอค า

8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ใน

7. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ในต าบลหอค า

6. โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

5. โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

4.ค่าโครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต าบลสร้างความรู้รักสามัคคี

3.ค่าโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่พนักงานเทศบาล

2.ค่าโครงการแข่งขันกีฬาต าบลสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนใน

ชุมชน

200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

1.ค่าเดินทางไปราชการ 50,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการที่เทศบาลไม่สามารถ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน

ค่าใช้สอย 540,000 บาท

ค่าตอบแทน 10,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน

งบด าเนินงาน 600,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและเงินปรับปรุง

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองและหัวหน้าฝ่าย กอง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 134,880 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาลและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน

เงินประจ าต าแหน่ง 60,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 918,330 บาท

เงินเดือนพนักงาน 699,450 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,548,330 บาท

งบบุคลากร 918,330 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน 105,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมให้อาสาสาธารณสุขมูลฐาน

งบเงินอุดหนุน 105,000 บาท

เงินอุดหนุน 105,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่
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จ านวนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง 400,000 บาท

1. ค่าวัสดุงานช่าง เช่น ค้อน คีม เทปวัดระยะ ตลับเมตร ลูกด่ิง ฯลฯ         

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 400,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ

วัสดุส านักงาน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งาน

ค่าวัสดุ 970,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 130,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าเดินทางไปราชการ 40,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 500,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการที่เทศบาลไม่สามารถ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธ์ิเบิกได้

ค่าใช้สอย 670,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน

ค่าเช่าบ้าน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

ค่าตอบแทน 80,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ

งบด าเนินงาน 1,720,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุง

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 81,480 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย กองช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 862,800 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาล กองช่าง

เงินประจ าต าแหน่ง 60,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาลและปรับปรุงเงินเดือนให้แก่

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,337,270 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,308,990 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,773,950 บาท

งบบุคลากร 2,337,270 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนให้กาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจ าปี 2561

งบเงินอุดหนุน 30,000 บาท

เงินอุดหนุน 30,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ์ โปรแกรม และ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ 
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จ านวนเพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ได้จัดท าโครงการขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณ และเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อ

เงินอุดหนุน 50,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน 50,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 970,074 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

งบเงินอุดหนุน 970,074 บาท

เงินอุดหนุน 970,074 บาท

1. ค่าปักเขตที่สาธารณะ 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปักเขตที่สาธารณะในเขตต าบลหอค า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในต าบลหอค า 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าติดต้ังระบบประปาและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการติดต้ังคร้ังแรกในอาคารหรือ

สถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง1. ค่าขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในต าบลหอค า 500,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ  จ านวน 1 ชุด  

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 600,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ  จ านวน 1 ชุด 16,000 บาท

5. ค่าจัดซ้ือป๊ัมหอยโข่ง (หน้าแปลน) ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส จ านวน 2 ตัว 37,644 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือป๊ัมหอยโขง หน้าแปลน ขนาด 5 แรงม้า 3เฟส 

4. ค่าจัดซ้ือป๊ัมหอยโข่ง (หน้าแปลน) ขนาด 5 แรงม้า 1 เฟส จ านวน 2 ตัว 35,912 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือป๊ีมหอยโข่ง (หน้าแปลน) ขนาด 5 แรงงม้า 1 เฟส 

3.ค่าจัดซ้ือป๊ัมหอยโขง (หน้าแปลน)  ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส จ านวน 3 ตัว 41,250 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือป๊ัมหอยโข่ง หน้าแปลน ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส 

2. ค่าจัดซ้ือบล็อคลม  จ านวน 1 ชุด 4,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือบล็อคลม จ านวน 1 ชุด

1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัดแบบมือถือ 6 นิ้ว  จ านวน  1 เคร่ือง 5,800 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัดแบบมือถือ 6 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน พร้อมเก้าอ้ี  จ านวน 1 ชุด 

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์ส านักงาน

1. ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน พร้อมเก้าอ้ี  จ านวน 1 ชุด 6,000 บาท

งบลงทุน 746,606 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 146,606 บาท

วัสดุอ่ืน 80,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ เช่น มิเตอร์น้ า

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกเคร่ืองพิมพ์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
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เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. สู่พ้ืนที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด 

06. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนน

ยาง

50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สู่พ้ืนที่ทางการเกษตร พร้อม

05. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สู่พ้ืนที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านโคก

สะอาด

60,810 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง ตาม

04. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พ้ืนที่ทางการเกษตร พร้อมลงท่อ

ระบายน้ า หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด

197,190 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเส้นหนองปลาดุก หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ 

03. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง 128,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า เส้นหน้าวัดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านหอ

02. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นหนองปลาดุก หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ 171,000 บาท

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

01. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เส้นหน้าวัดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านหอค า 246,000 บาท

งบลงทุน 6,966,000 บาท

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 6,966,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี และกิจกรรมทาง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 6,966,000 บาท

เงินอุดหนุน 96,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน 96,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 96,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 96,000 บาท

1. โครงการจัดงานวันเด็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 70,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานวันเด็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ค่าใช้สอย 70,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งานกีฬาและนันทนาการ 70,000 บาท

งบด าเนินงาน 70,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการแข่งเรือยาวประเพณีบ้านหนองเข็ง

งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุน 20,000 บาท

4.โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ

3.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 120,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

2.โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 150,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์

1.โครงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

900,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

ค่าใช้สอย 1,270,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,290,000 บาท

งบด าเนินงาน 1,270,000 บาท
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จ านวน
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จ านวน
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จ านวน

จ านวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโคก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พ้ืนที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้าน

28. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด 300,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สะง้อ -โนนยาง หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ ตาม

27. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พ้ืนที่ทางการเกษตร  หมู่ที่ 3 บ้านหนอง

เข็ง

200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.เส้นนาทามแข้-โนนเปลือย หมู่ที่ 1 

26. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สะง้อ -โนนยาง หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องนายกฯ และรองนายกเทศมนตรีต าบลหอค า 

25. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนาทามแข้-โนนเปลือย หมู่ที่ 1            

         บ้านหอค า

300,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ริมแม่น้ าโขง (หน้าเทศบาลต าบลหอ

24. โครงการปรับปรุงห้องนายกฯ และรองนายกเทศมนตรีต าบลหอค า 300,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้เงินคลุก ตามแบบ

23. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ริมแม่น้ าโขง (หน้าเทศบาลต าบลหอค า) 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร หนองกวางโตน หมู่

ที่ 13 บ้านหอค าเหนือ ตามแบบเทศบาลต าบลหอค าก าหนด

22. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยใช้เงินคลุก 600,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 14 

21. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร หนองกวางโตน หมู่ที่ 13

 บ้านหอค าเหนือ

100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยสีลาเลข หมู่ที่ 13 บ้านหอค าเหนือ 

20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 14 บ้าน

เจริญรัตน์

200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากเมรุบ้านม่วงมีชัย หมู่ที่ 6 บ้าน

19. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยสีลาเลข หมู่ที่ 13 บ้านหอค าเหนือ 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านน้อย ไปนานอก หมู่ที่ 1 บ้าน

18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากเมรุบ้านม่วงมีชัย  หมู่ที่ 6 บ้านม่วง

มีชัย

250,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สู่พ้ืนที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 14 บ้าน

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านน้อย ไปนานอก หมู่ที่ 1 บ้านหอค า 300,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างถนน คสล.เส้นโนนปลายนา หมู่ที่ 13 บ้านหอค า

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สู่พ้ืนที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 14 บ้านเจริญ

รัตน์

190,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสม

15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นโนนปลายนา หมู่ที่ 13 บ้านหอค าเหนือ 112,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ ตาม

14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสม

ประสงค์

71,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้าน

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5  หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ 134,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนาโซ่ ตามแบบ

12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านวังด่าน 110,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุ หมู่ที ่8 บ้านหนองแสง ตามแบบเทศบาล

11. โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนาโซ่ 106,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน

หนองบัวทอง ตามแบบเทศบาลต าบลหอค าก าหนด

10. โครงการก่อสร้างเมรุ หมุ  ที่ 8 บ้านหนองแสง 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยบ้านนางบัวพัน หมู่ที่ 7 

09. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน

หนองบัวทอง

50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน

08. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยบ้านนางบัวพัน  หมู่ที่ 7 บ้าน

หนองบัวทอง

90,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน

07.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน       

 ม่วงมีชัย

50,000 บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปาเทศบาลต าบลหอค า

รวม

จ านวน

จ านวน

ค่าวัสดุใช้ในกิจการประปา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสารส้ม คลอลีน ฯลฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุประปา เช่น ท่อ PVC กาว ข้อต่อ ฯลฯ

วัสดุอ่ืน 600,000 บาท

ค่าวัสดุ 1,000,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง 400,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

1. ค่าซ่อมแซมระบบประปา 150,000 บาท

งบด าเนินงาน 1,150,000 บาท

ค่าใช้สอย 150,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ ตาม

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา 1,150,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

1. ค่าซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ 150,000 บาท

งบลงทุน 150,000 บาท

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 150,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สู่พ้ืนที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้าน

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร 150,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ถนนเส้นบ้านเจริญรัตน์-โนนสง่า 

40. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สู่พ้ืนที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านหนอง  

บัวทอง

150,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยสีลาเลข(ห้วยนาโพธ์ิ) หมู่

39. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ถนนเส้นเจริญรัตน์-โนนสง่า หมู่ที่ 14 

บ้านเจริญรัตน์

200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน (ริมทาง) หมู่ที่ 13 บ้านหอ

38. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยสีลาเลข (ห้วยนาโพธ์ิ) หมู่ที่ 13 บ้านหอ

ค าเหนือ

100,000 บาท

เพ่ือจ่ายค่าก่อสร้างถนน คสล.ข้างทางหลวง หมู่ที่ 12 บ้านสมประสงค์ 

37. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน(ริมทาง) หมู่ที่ 13 บ้านหอค า

เหนือ

100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านไทย

36. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างทางหลวง หมู่ที่ 12 บ้านสมประสงค์ 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุ หมู่ที ่10 บ้านวังด่าน ตามแบบเทศบาลต าบล

35. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ริมทางหลวงเส้นหน้าวัด หมู่ที่ 9 บ้าน

นาโซ่ ตามแบบเทศบาลต าบลหอค าก าหนด

34. โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 10 บ้านวังด่าน 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนอง

33. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ริมทางหลวงเส้นหน้าวัด หมู่ที่ 9 บ้านนาโซ่ 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สู่เมรุ หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวทอง ตาม

32. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ริมทางหลวง หมู่ที่ 6 บ้านม่วงมีชัย ตาม

31. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สู่เมรุ หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวทอง 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สู่เมรุ หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง ตามแบบ

30. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ริมทางหลวง หมู่ที่ 6 บ้านม่วงมีชัย 200,000 บาท

29. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สู่เมรุ หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง 200,000 บาท
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จ านวนเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 400,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยพิเศษ 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษให้กับทายาทพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 228,500 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายตามข้อผูกพัน แยกเป็น

ส ารองจ่าย 500,000 บาท

เพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่ทีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหาความ

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  (กองสวัสดิการสังคม)

เบ้ียยังชีพคนพิการ 2,092,800 บาท

เพ่ือจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 7,652,400 บาท

เพ่ือจ่ายเงินตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ          

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอ่ืน 24,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจราจร

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 307,239 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนสังคมของพนักงานจ้าง อัตราร้อยละ 5

งบกลาง 11,244,939 บาท

งบกลาง 11,244,939 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 11,244,939 บาท


