
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอ ท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,117,540 บาท

งบบุคลากร รวม 7,514,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,588,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีตาม
อัตราที่กฎหมายและระเบียบกําหนด

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรีตามอัตราที่กฎหมายและระเบียบกํานด

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี/รองนายก
เทศมนตรี 
ตามอัตราที่กฎหมายและระเบียบกําหนด

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กฎหมายและระเบียบกําหนด

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่อัตราที่กฎหมายและ
ระเบียบกําหนด

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,926,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,938,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนใน
หน่วยงานนี่ ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินค่าครองชีพชั่ว
คราว เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 63,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,788,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ของหน่วยงานนี้ 
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 115,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง เงินค่าครองชีพชั่ว
คราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในหน่วยงาน
นี้ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี

งบดําเนินงาน รวม 1,475,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 178,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฎิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กําหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตามหนังสืออําเภอท่ามะกา ที่ กจ
 0023.10/7674 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี
การเกี่ยวกับเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ท้องถิ่น และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 

ค่าใช้สอย รวม 525,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่
เทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม,ค่าซักฟอก,ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล,ค่า
ระวางบรรทุก,ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ค่าธรรมเนียมและ ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ,ค่าติดตั้งประปา,ค่าติดตั้งโทรศัพท์,ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจ่าย
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
(1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 5,000
.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจํา
เป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้
จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่าย
ขาดเงินสะสม  หรือเงินที่ผู้อุทิศให้ โดยตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย มท 0808.4/ว2381  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ประกอบ
หนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 0816.5/16711 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2548
 และในปีงบประมาณ 2560 เทศบาลมีรายได้ 31,769,647.04 รายได้
จริงที่นํามาเป็นฐานในการคํานวณ 15,937,621.-บาท เมื่อคํานวณร้อย
ละ 1แล้วเป็นเงิน 159,376.21.-จึงตั้งจ่ายไว้ เพียง 5,000.- 
(2)ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ สําหรับ
การเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม โดยตั้งจ่าย ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานนี้ ที่ได้รับคํา
สั่ง ให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่า
เช่าที่พักระหว่างเดินทาง รวมถึงค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดิน
ทางไปราชการ และรายละเอียดตามบัชญีการจําแนกประเภทรายจ่าย

โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็น
--เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-
2564  (ฉบับเเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมฉบับที่ 1)หน้า 6 ข้อ 1 

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 90 ข้อ 3 

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่่ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 93 ข้อ 3
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของเทศบาล ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่อง
ตัดหญ้า หอกระจายข่าว เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 405,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ต่างๆ กระดาษ เครื่อง
เขียน แฟ้ม แบบพิมพ์ต่างๆ ของใช้สํานักงาน นํ้าดื่มบริการประชาชน ผู้มา
ติดต่อราชการ ธงชาติหรือธงตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆ ฯลฯ
 รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ชุดถ้วย
กาแฟ ช้อน ชาม แก้วนํ้า นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาถูพื้น นํ้ายาล้างห้องนํ้า เพื่อ
ใช้ในการปฎิบัติงาน 
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ทินเนอร์ ท่อนํ้า 
และอุปกรณ์ประปาฯลฯ ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อกฯลฯ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํ้ามัน
เบรก หม้อนํ้ารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิมล์กรองแสง ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามัน ดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ
 เพื่อใช้สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถนํ้าอเนกประสงค์ และนํ้ามันเชื้อ
เพลิง ชนิดเบนซินสําหรับ เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่อง
พ่นสารเคมี รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าของเทศบาล ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ค่าจัดซื้อพันธ์กล้าไม้ ค่าจัดซื้อ
ปุ๋ย นํ้ายาเคมีทางการเกษตร กระถาง ต้นไม้ ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์
สําหรับบันทึกข้อมูลต่างๆ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ สายเคเบิล แป้น
พิมพ์ เมาส์ ฯลฯ หรือวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 367,600 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 270,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลและอาคารสถานที่อื่นๆ ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนองลาน
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานที่ใช้ติดต่อราชการของเทศบาลตําบล
หนองลาน

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ที่ใช้ในราชการในสํานักงานเทศบาลตําบลหนอง
ลาน

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 93,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าบริการโดมเมนเนมและพื้นที่
เก็บข้อมูลออนไลน์เว็บไซด์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตําบลหนองลาน

งบลงทุน รวม 57,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 ชุด จํานวน 22,000 บาท
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
 จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จําานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
--เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2
/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
--เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-
2564  (ฉบับเเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมฉบับที่ 2)หน้า 23 ข้อ 1 
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จํานวน 10,000 บาท
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจําา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) (ฉบับเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมฉบับที่ 2) หน้า 24 ข้อ 7

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารงุรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ของ
เทศบาล เช่น รถยนต์ส่วนกลาง ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินใดของ
เทศบาลตําบลหนองลาน

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ 

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท
-อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
ท่ามะกา จํานวน 30,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนการบริหารอํานวยการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ ของอําเภอ
ท่ามะกา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ามะกา  ด่วนที่สุด ที่ กจ 76701/ว370  ลงวัน
ที่ 19 กรกฎาคม 2561

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท

-อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี จํานวน 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดําเนิน
งานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562 ตามหนังสือสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ลช.กจ
. ว50/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,273,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,874,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,874,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,525,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ในหน่วยงานนี้ ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 227,520 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างในหน่วยงานนี้
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ของหน่วยงานนี้
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง เงินค่าครองชีพชั่ว
คราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในหน่วยงาน
นี้ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี

งบดําเนินงาน รวม 399,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 206,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
ประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฎิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข แลวิธีการ กําหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล
 พ.ศ.2558

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตามหนังสืออําเภอท่ามะกา ที่ กจ
 0023.10/7674 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี
การเกี่ยวกับเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้
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ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่
เทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม , ค่าซักฟอก,ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล,ค่าระวางบรรทุก,ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณา และเผยแพร่ ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ค่าติด
ตั้งประปา,ค่าติดตั้งโทรศัพท์,ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตลอด
จน ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จําเป็นตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานและลูกจ้าง
ในหน่วยงานนี่ ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการเดินไป
ราชการ อบรม สัมมนา ของพนักงานแทศบาลและลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน พ.ศ.2550 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทรัพย์สิน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 92  ข้อ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของหน่วยงาน
นี้ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นคอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ และเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียวและอื่น ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์
สําหรับบันทึกข้อมูลต่างๆ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ สายเคเบิล แป้น
พิมพ์ เมาส์ ฯลฯ หรือวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ที่ใช้ในราชการในสํานักงานเทศบาลตําบลหนอง
ลาน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
--เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561
-2564)  หน้า 91 ข้อ 2 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564)  หน้า 91 ข้อ 3

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.และเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักย
ภาพ อปพร.และเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564)  (ฉบับเเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมฉบับที่ 2)หน้า 16 ข้อ 1 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,089,460 บาท

งบบุคลากร รวม 2,077,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,077,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,395,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนหน่วย
งานนี้

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ ครูผู้ดูแลเด็ก ในของหน่วยงานนี้
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 579,480 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก ในของหน่วยงานนี้
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,780 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็กเงินค่าครองชีพ
ชั่วคราว ในของหน่วยงานนี้ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี
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งบดําเนินงาน รวม 12,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,200 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน และผู้มีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,109,052 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,575,052 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,140,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 240,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทําการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด แก่เทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าสํารวจข้อมูล ค่าจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ฯลฯ
 ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ เป็นไปตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นการ
จัดการเรียนการสอนรายหัว

จํานวน 175,100 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
--เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่
ปี           (พ.ศ.2561-2564) (ฉบับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
) หน้า 18  ข้อ 3

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 90,400 บาท

เพื่อเป็นค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน          ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) (ฉบับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) หน้า 18  ข้อ 3

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นค่า
อาหารกลางวัน

จํานวน 504,700 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลหนองลาน ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 และประจําภาคเรียน
ที่ 1/2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) (ฉบับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) หน้า 18  ข้อ 3
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก ศพด. จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก        
เป็นค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) (ฉบับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) หน้า 18 ข้อ 4

โครงการเด็กไทย ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเด็กไทย ใส่ใจภูมิปัญาท้องถิ่น  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) (ฉบับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) หน้า 18  ข้อ 2

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้านค้นหาประสบการณ์รอบตัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้าน ค้น
หาประสบการณ์รอบตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่
ปี            (พ.ศ.2561-2564)  (ฉบับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
) หน้า 8  ข้อ 2

โครงการสานรักสานสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสานรักสานสัมพันธ์ระหว่างแม่
ลูก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) (ฉบับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) หน้า 18  ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของหน่วยงานนี้
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,355,352 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ชุด
ถ้วย กาแฟ ช้อน ชาม แก้ว ถังนํ้า แป้ง สบู่ ยาสีฟัน นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาถู
พื้น และอื่น ๆ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองลาน

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,295,352 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนมให้แก่่นักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลหนอง
ลาน จํานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองลาน โรงเรียนวัดหนอง
ไม้แก่น โรงเรียนบ้านจันทร์ลาด โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142
 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองลาน
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํ้ามัน
เบรก หม้อนํ้ารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์
สําหรับบันทึกข้อมูลต่างๆ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ สายเคเบิล แป้น
พิมพ์ เมาส์ ฯลฯ หรือวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 79,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองลาน  และอาคารสถานที่อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองลาน

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแทศบาลตําบลหนองลานที่ใช้
ติดต่อราชการ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองลาน
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 ชุด จํานวน 22,000 บาท
 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
 จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จําานวน 1
 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) (ฉบับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) หน้า 23  ข้อ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,512,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,512,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,512,000 บาท
1)โครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล
หนองลาน จํานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพ
ที่ 142  โรงเรียนวัดหนองลาน  โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา  โรงเรียน
วัดหนองไม้แก่น จํานวน 2,292,000.-บาท
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
2)อุดหนุนโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 
  -โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านนาฏศิลป์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น จํานวน 180,000.- บาท
  -โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  จํานวน 10,000.- บาท
3)อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองลาน
  -โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  จํานวน  10,000.- บาท
4)อุดหนุนโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
  -โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  จํานวน  10,000.- บาท
5)อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
  -โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  จํานวน  10,000.- บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 654,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 559,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 246,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่
เทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าสํารวจข้อมูล ค่าจัดทําหนังสือ
ประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ฯลฯ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นไป
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป้นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของหน่วยงานนี้ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นคอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 313,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 240,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะสําหรับครัวเรือนในเขตเทศบาล
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามัน ดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ    
เพื่อใช้สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถนํ้าอเนกประสงค์ และรถบรรทุก
ขยะ  เครื่องพ่นหมอกควัน  เครื่องพ่นสารเคมีของเทศบาล ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
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งบลงทุน รวม 95,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ULV (ละอองฝอยแบบสะพายหลัง) จํานวน 95,000 บาท
-เป็นเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) ขนาดเล็ก สําหรับ
กําจัดยุงและแมลงบินชนิดต่างๆ ทํางานด้วยเครื่องยนต์เบนซินแบบ 2
 จังหวะ ลูกสูบแนวดิ่ง ทําให้ไม่เกิดการสูญเสียกําลัง
-ระบายความร้อนด้วยอากาศ มีระบบกันการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์
-ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบลานกระดุก และระบบจุดระเบิดแบบคอล์
ยอิเล็กทรอนิกส์
-หัวพ่นควบคุมอัตราการไหลของนํ้ายาอยู่ภายนอก  หัวฉีดปรับอัตราการ
ไหลได้ 3 ระดับ
-ชุดหัวฉีดผลิตจากพลาสติกพิเศษ ทนทานต่อสารเคมีและแสง UV โดยมี
จานเหวี่ยงกระจายนํ้ายาที่ความเร็วรอบมากกว่า 20,000 รอบ/นาที
-ขนาดของละอองนํ้ายาที่ผลิตได้มีค่า VMD น้อยกว่า 30 ไมครอน
-ถังบรรจุนํ้ายาขนาด 12 ลิตร ผลิตด้วยวัสดุชั้นเยี่ยม ทนต่อการกัดกร่อน
ของนํ้ายาเคมีและแสงแดดได้เป็นอย่างดี
-ถังบรรจุนํ้ามันเชื้อเพลิงขนาด 1.4 ลิตร ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อน
สูง
-ผ่านการรับรอง และทดสอบโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข
-มีคู่มืออะไหล่ และเครื่องมือประจําเครื่อง
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0816.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) (ฉบับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) หน้า 23 ข้อ 3

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 282,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 122,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 122,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า เข็มฉีดยา อุปกรณ์
ต่างๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552  พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535  ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องชื่อโรคติดต่อต้องแจ้งความกําหนดโรคพิษสุนัขบ้าเป็น
โรคติดต่อ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 77 ข้อ 1

โครงการรณรงค์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) หน้า78 ข้อ 8
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โครงการรณรงค์ควบคุมประชากรสุนัข-แมว จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ควบคุมประชากรสุนัข-แมว และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับ
ที่ 13 2552  พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535  ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องชื่อโรคติดต่อต้องแจ้งความกําหนดโรคพิษสุนัขบ้าเป็น
โรคติดต่อ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) (ฉบับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) หน้า 13 ข้อ 1

โครงการสํารวจสุนัขและแมว จํานวน 12,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสํารวจสุนัขและแมว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับ
ที่ 13 2552  พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535  ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องชื่อโรคติดต่อต้องแจ้งความกําหนดโรคพิษสุนัขบ้าเป็น
โรคติดต่อ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) (ฉบับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) หน้า 13 ข้อ 1

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและแกนนําผู้ทําหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่
บ้าน/ชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้ทําหน้าที่
ดูแลสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) (ฉบับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ) หน้า 14 ข้อ 2

โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โรค และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสีปี (พ.ศ
.2561-2564) (ฉบับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ) หน้า 14 ข้อ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็น
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 63,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 63,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 63,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจ้างเหมาแรงงานคนพิการปฎิบัติงานภายในเทศบาลตําบลหนอง
ลาน

จํานวน 63,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาคนงานที่ปฎิบัติงานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลหนองลาน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,558,920 บาท

งบบุคลากร รวม 967,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 967,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 624,360 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ในหน่วยงานนี้ ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 289,560 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป
ของหน่วยงานนี้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป
ของหน่วยงานนี้ตามประกาศคณะกรรมการของพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาญจนบุรี

งบดําเนินงาน รวม 501,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฎิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลัก เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กําหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตามหนังสืออําเภอท่ามะกาที กจ
 0023.10/674 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี
การเกี่ยวกับเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่
เทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม,ค่าซักฟอก,ค่ากําจัดสิ่งปฎิกูล,ค่า
ระวางบรรทุก,ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)ค่าโฆษณา และเผย
แพร่ ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ค่า
ธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า,ค่าติดตั้งประปา,ค่าติด
ตั้งโทรศัพท์,ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง พนักงานจ้าง ในหน่วยงานนี้ ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของหน่วยงาน
นี้ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ และเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียวและอื่นๆที่จําเป็น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ซ่อมแซมภายในอาคาร
และซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เช่น โคมไฟฟ้า หลอดไฟ บัลลาส สาย
ไฟ ปลัก และอื่นๆ รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภท รายจ่ายที่จํา
เป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ไม้
อัด เชือก แปรง ทาสี พู่กัน สี ทินเนอร์สี ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา และราย
ละเอียดตาม บัญชีการจําแนกรายจ่าย ที่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํ้ามัน
เบรก หม้อนํ้ารถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่นที่ใช้กับยานพาหนะของ
หน่วยงานนี้ เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันเฟือง
ท้าย ฯลฯ เพื่อใช้สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์
สําหรับบันทึกข้อมูลต่างๆ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ สายเคเบิล แป้น
พิมพ์ เมาส์ ฯลฯ หรือวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์

งบลงทุน รวม 90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0816.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
.2561-2564) (ฉบับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) หน้า 23  ข้อ 4
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 10,000 บาท
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network
-มีความละเอียดในการพิมไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0816.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) (ฉบับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) หน้า 24  ข้อ 5

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ของเทศบาล เช่น 
รถยนต์ส่วนกลาง ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินใดของเทศบาล

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,078,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,078,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,078,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างฐานศาลพระภูมิเทศบาลตําบลหนองลาน จํานวน 39,000 บาท
ก่อสร้างฐานศาลพระภูมิเทศบาลตําบลหนองลาน ขนาดกว้าง 3.70
 เมตร  ยาว 3.70 เมตร  สูง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 13.6 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564  (ฉบับเเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมฉบับที่ 2)หน้า 17 ข้อ 3

โครงการก่อสร้างรั้วรอบกองขยะเทศบาลตําบลหนองลาน จํานวน 300,000 บาท
ก่อสร้างรั้วรอบกองขยะเทศบาลตําบลหนองลาน ก่อสร้างรั้วด้านข้าง และ
ด้านหลังกองขยะเทศบาลตําบลหนองลาน ยาวรวมทั้งสิ้น 280 เมตร เป็น
รั้วสังกะสี ห่างช่วงละ 3.00 เมตร สูง 2.00 เมตร  ด้านข้างสังกะสีสูง 2.00
 เมตร ด้านหลังสังกะสีสูง 2.00 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านหนองไม้แก่น ตําบล
หนองลาน  อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564  (ฉบับเเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมฉบับที่ 2)หน้า 15
 ข้อ 1 
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โครงการก่อสร้างห้องเก็บของเทศบาลตําบลหนองลาน จํานวน 22,000 บาท
ก่อสร้างห้องเก็บของเทศบาลตําบลหนองลาน ความกว้าง 1.20 เมตร  
ความยาว 8.00 เมตร หรือพื้นที่่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 9.60 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
--เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564  (ฉบับเเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมฉบับที่ 2)หน้า 17
 ข้อ 2 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมคูส่งนํ้า (คลองไส้ไก่) หมู่ที่ 4 บ้านจันทร์ลาด จํานวน 203,000 บาท

-ซ่อมแซมคูส่งนํ้า (คลองไส้ไก่) พร้อมปรับเกลี่ยและถางป่าคลองระบายนํ้า
ความยาว 790 เมตร ความกว้าง 1.80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,422 ตารางเมตร (บริเวณบ้านนายเท
เวช
ภูมมาลา) หมู่ที่ 4 บ้านจันทร์ลาด ตําบลหนองลาน อําเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) (ฉบับเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมฉบับที่ 2) หน้า 11
 ข้อ 11

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จํานวน 1,230,000 บาท
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดที่ 1 กว้าง 8.00
 เมตร ยาว 50.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร  จุดที่ 2 กว้าง 8.00
 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร  จุดที่ 3 กว้าง 8.00
 เมตร ยาว 150.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร  จุดที่ 4 กว้าง 8.00
 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร  จุดที่ 5 กว้าง 8.00
 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร จํานวนพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 4,808 ตารางเมตร (บริเวณสามแยกเข้าบ้านรางหว้า - บ้าน
นายเทิดชัย  คําจันทร์) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
--เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องอ ถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564  (ฉบับเเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมฉบับที่ 2)หน้า 5 ข้อ1

โครงการปรับปรุงโครงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองลาน

จํานวน 284,000 บาท

ปรับปรุงโครงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองลานหมู่ที่ 7 ตําบลหนองลาน อําเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี พื้นที่โครงหลังคา ไม่น้อยกว่า 463 ตารางเมตร ฝ้าเพดาน ไม่
น้อยกว่า 598 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
--เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-
2564  (ฉบับเเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมฉบับที่ 2)หน้า 17 ข้อ 1 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 950,000 บาท
งบลงทุน รวม 950,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 950,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน 950,000 บาท
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่อง
ยนต์สูงสุดไม่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
1) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร
หรือ 4 ลูกบาศก์หลา
2) พื้นตัวถังทําด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
3) มีบานเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้างละ 2 บาน
4) มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน
5) ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร
6) มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2561)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 8,000 บาท

งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 8,000 บาท
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Scanner และ FAX ภายใน
เครื่องเดียวกัน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1,200x4,800 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10
 ภาพต่อนาที (ipm) 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่องต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ม่ท 0816.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2651-
2564) (ฉบับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่  2) หน้า 24 ข้อ 7
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 228,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 228,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 228,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) (ฉบับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) หน้า 12 ข้อ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองตําบลหนอง
ลาน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) (ฉบับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) หน้า 12 ข้อ 2

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลหนองลาน 
(โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลหนองลาน)

จํานวน 168,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 84 ข้อ 9

โครงการสร้างความรู้เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) (ฉบับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) หน้า 13 ข้อ 1
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

1).โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อ
เป็นค่าจ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียน ค่าจ้างเหมาจัดการแสดง ค่าจ้างป้าย
ประชาสัมพัธ์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดบอร์ดเผยแพร่
เกี่ยวกับประเพณีเข้าพรรษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 99 ข้อ 3
2)โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) (ฉบับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) หน้า 19 ข้อ 1

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการคนดีวิถีพุทธ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการคนดีวิถีพุทธ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 101 ข้อ 1

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 99 ข้อ 4

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณี
สงกรานต์ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถุานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 99 ข้อ 2
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,323,308 บาท

งบกลาง รวม 8,323,308 บาท
งบกลาง รวม 8,323,308 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 506,680 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชําระหนี้เงินกู้ธนาคารตามโครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองลาน วงเงินตามสัญญากู้
เงิน จํานวน 5,000,000.-บาท กําหนดระยะเวลาชําระหนี้เงิน
กู้ 10 ปี ดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.3/ว4325 เรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงิน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและเมืองพัทยา ลงวัน
ที่ 23 พฤศจิกายน 2554

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 160,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชําระหนี้เงินกู้ธนาคารตามโครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองลาน วงเงินตามสัญญากู้
เงิน จํานวน 5,000,000.-บาท กําหนดระยะเวลาชําระหนี้เงิน
กู้ 10 ปี ดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.3/ว4325 เรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงิน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและเมืองพัทยา ลงวัน
ที่ 23 พฤศจิกายน 2554

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง,ครูผู้ดูแล
เด็ก

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,810,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุตําบลหนองลาน ที่มีอายุ 60 ปีบริ
บูรณ์ ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขอขี้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,104,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดที่
ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพคน
พิการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับ
เบี้ยความพิการคนละ 800 บาท ต่อเดือน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทําการ
วินิจฉัย และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือ ถูกทอดทิ้งขาดอุปการะดูแล ไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน

สํารองจ่าย จํานวน 37,228 บาท
-เพื่อไว้ใช่จ่ายในกรณีเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และให้นําเงินสํารอง
จ่ายไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ รวมถึง
สาธารณภัยอื่นๆ
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 207,000 บาท

(1)เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 180,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสุขภาพตําบลหนองลาน 
(2)ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 27,000.- บาท เพื่อ
จ่ายเป้นค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541 ข้อ 16 (ตามการ
แก้ไขข้อบังคับ ส.ท.ท.ปี พ.ศ.2543) โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษ
หนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงหน้า (ไม่รวมเงินกู้เงินจ่ายขาดจาก
เงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ด
แสนห้าหมื่นบาท ในปีงบประมาณ 2560 เทศบาลมีรายรับจริงของงบ
ประมาณทั่วไปทั้งสิ้น 31,769,647.04.-บาท เงินอุดหนุนทั่วไป และเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจจํานวน 15,832,026.-บาท คงเหลือรายรับจริงที่จะนํา
ไปคํานวณเป็นเงิน 15,937,621.04.-บาท เมื่อคํานวณร้อยละ1/6 แล้ว
เทศบาลต้องจ่ายเป็นค่าบํารุง ส.ท.ท. จํานวน 26,615.83.-บาท จึงตั้งจ่าย
ไว้ 27,000.-บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 330,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชส่วนท้องถิ่น(กบท.) ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 เพื่อ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
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