
 

 

 
 
 

เทศบัญญัต ิ
 

 

เรื่อง 
 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลหนองลาน 
อ าเภอท่ามะกา  จังหวดักาญจนบุรี 

 



หน้า :      /10

50,200

209,000

6,300

24,000

527,000

145,550

6,210,000

340,000

67,370

1,290,000

120,000

1,490,400

198,720

695,520

เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย
วนัทีพ่ิมพ์ : 26/8/2563  09:10:43

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520

120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

1,490,400

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง

นายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล

ส ารองจ่าย 67,370

เบีย้ยงัชีพคนพิการ 1,290,000

เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 6,210,000

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ 

(กบท.)

340,000

ค่าช าระหนีเ้งินต้น 527,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 145,550

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,300

เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 209,000

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทัว่ไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง ค่าช าระดอกเบีย้ 50,200

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข
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แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทัว่ไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

120,000

618,000 2,996,880

134,400 218,400

12,000 151,680

1,562,160 7,535,960

218,400 218,400

250,920

210,000

24,000 106,700

120,000 150,000

420,000

216,000 30,000 536,000

50,000 60,000

รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ

ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ๆ

270,000

รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและ

พิธกีาร

10,000

ค่าเช่าบ้าน 108,000 312,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 20,000

62,700

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน

เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่

5,000 25,000

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 168,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

เงินวทิยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 250,920

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 127,680

เงินเดือนพนักงาน 690,360 5,283,440

2,074,560

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง

นายก

120,000

เงนิเดือน (ฝ่าย

ประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 304,320

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่าย

การเมือง)
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แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทัว่ไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

212,500 212,500

79,100 79,100

612,500 612,500

35,000

30,000

30,000 30,000

10,000 10,000

3,000ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า

ดอกไม้ และพวงมาลา

3,000

ค่าใช้จ่ายในการพัมนาศักยภาพ

ครู/ผู้ดูแลเด็ก ศพด.

ค่าเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 5,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็ก

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

เพือ่เป็นค่าอาหารกลางวนั

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

เพือ่เป็นการจัดการเรียนการสอน

รายหัว

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน



หน้า :      /10
เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย

วนัทีพ่ิมพ์ : 26/8/2563  09:10:43

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทัว่ไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

30,000 30,000

40,000 40,000

450,000

20,000 20,000

100,000 100,000

84,000 84,000

20,000

5,000 5,000

15,000

โครงการป้องกันและระงับ

โรคติดต่อ, โรคอุบัติใหม,่ โรค

อุบัติซ้ า

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

15,000

โครงการจ้างเหมาแรงงานคน

พิการปฎิบัติงานภายในเทศบาล

ต าบลหนองลาน

โครงการประชุมประชาคมท้องถิน่ 20,000

โครงการจัดงานประเพณีลอย

กระทง

โครงการจัดงานวนัผู้สูงอายุ

แห่งชาติและประเพณีสงกรานต์

โครงการคนดีวถิีพุทธ

โครงการจัดการเลือกต้ังท้องถิน่ 450,000

โครงการการจัดการขยะมูลฝอย

ในชุมชน "จังหวดัสะอาด"

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทัว่ไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

15,000

20,000

65,000

10,000

90,000 90,000

20,000 20,000

70,000 70,000

10,000 10,000

5,000 5,000โครงการรณรงค์ป้องกันโรค

ทางเดินหายใจภัยฝุ่นละออง

โครงการรณรงค์การป้องกัน

ควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการรณรงค์ควบคุม

ประชากรสุนัข-แมว

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวตินักเรียนผู้สุง

อายเุทศบาลต าบลหนองลาน

โครงการพัฒนาศักยภาพ

เศรษฐกิจน าวถิีพอเพียงสู่ชุมชน

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลต าบล

หนองลาน

65,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการ

ปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล

10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

15,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

20,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทัว่ไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

168,000 168,000

30,000 30,000

30,000 30,000

30,000 30,000

15,000 15,000

50,000 50,000

50,000 50,000 265,000

โครงการส าหรับพัฒนาผู้

ประกอบวชิาชีพครูทีสั่งกัดศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 65,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลต าบลหนองลาน

โครงการสานรักสานสัมพันธ์

ระหวา่งแม่ลูก

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

รอบด้านค้นหาประสบการณ์

รอบตัว

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้

เล้ียงไก่พืน้เมือง

โครงการศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติ

และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบล

หนองลาน (โรงเรียนผู้สูงอายุ

เทศบาลต าบลหนองลาน)

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทัว่ไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

20,000 65,000

10,000 80,000

200,000

300,000

10,000 30,000 50,000

1,310,000 1,310,000

1,000

60,000

5,000

130,000

8,000 101,600

75,000 345,000

6,000

1,500 4,500

11,000 11,000

22,000

22,000 22,000จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊

 ส าหรับงานประมวลผล

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 22,000

จัดซ้ือตู้เหล็ก

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าบริการไปรษณีย์ 6,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000

93,600

ค่าไฟฟ้า 270,000

วสัดุส านักงาน 30,000 100,000

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

วสัดุก่อสร้าง 50,000 10,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วสัดุการเกษตร 1,000

วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 50,000 250,000

วสัดุงานบ้านงานครัว 10,000

55,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 200,000

ค่าวัสดุ วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 25,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 15,000

งบด าเนินงาน
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แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทัว่ไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

16,800 16,800

15,000

10,000

160,000 160,000

90,000

497,000โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี ่5 บ้านรางหวา้

 บริเวณบ้านนายชีพ เอมทอง

497,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ์

30,000 60,000

ค่าทีด่ินและ

สิง่ก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังหม้อแปลง

ระบบ 3 เฟส

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 5,000 10,000

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 10,000

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 

Tank Printer)  จ านวน 2 เคร่ือง

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
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แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทัว่ไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

198,000

190,000

497,000

498,000

10,000

30,00030,000

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่

ค่าจ้างทีป่รึกษาเพือ่ศึกษาวจิัย 

ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ

10,000

งบรายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอืน่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี ่7 บ้านอยูเ่จริญ

 บริเวณบ้านนายน า ฮงชัย

497,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี ่7 บ้านอยูเ่จริญ

 บริเวณบ้านนายสมศักด์ิ วนิช

กุลพิทักษ์

498,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี ่5 บ้านรางหวา้

 บริเวณบ้านนายเทิดชัย ค าจันทร์

198,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี ่7 บ้านอยูเ่จริญ

 บริเวณข้างส านักงานฝีมือ

แรงงานจังหวดักาญจนบุรี

190,000

ค่าทีด่ินและ

สิง่ก่อสร้างงบลงทุน
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แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทัว่ไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

160,000 160,000

75,000 75,000

2,492,000 2,522,000

210,000 338,000 84,000 751,000 7,844,360 34,700,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็น

สาธารณประโยชน์

รวม 8,869,420 3,586,680 115,000 12,901,540

โครงการสัตวป์ลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิฐานศาสตร์จารย ์

ดร.สมเด็จพระเจ้ากรมพระศรี

สวางควฒัน์วรขัตติยราชกุมารี

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลหนองลำน
อ ำเภอ ท่ำมะกำ   จังหวัดกำญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 34,700,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป 10,437,140

หนา้ : 1/33
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บาท

งบบุคลากร 8,498,840 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,624,640 บาท

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 695,520 บำท

 -  เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่นำยกเทศมนตรี และรองนำยกเทศมนตรี ตำม

อัตรำทีก่ฎหมำยและระเบียบก ำหนด

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 120,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งให้แก่นำยกเทศมนตรีและรอง

นำยกเทศมนตรี ตำมอัตรำทีก่ฎหมำยและระเบียบก ำหนด

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 120,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่นำยกเทศมนตรี และรองนำยกเทศมนตรี 

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
198,720

บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี และที่

ปรึกษำนำยกเทศมนตรี ตำมอัตรำทีก่ฎหมำยและระเบียบก ำหนด
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่ประธำนสภำเทศบำล และรอง

ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล ตำมอัตรำทีก่ฎหมำยและระเบียบ

ก ำหนด

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 5,874,200 บาท

เงินเดือนพนักงำน 3,581,960 บำท

    - เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิม่อื่นๆ ทีจ่่ำยควบกับ

เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่พนักงำนเทศบำล ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล จังหวัดกำญจนบุรี เร่ือง ก ำหนดหลักเกณฑ์ 

เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปี ส ำหรับพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง พนักงำนเทศบำล พ.ศ. 

2558 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2558
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 84,000 บำท

หนา้ : 2/33    - พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จ ำนวน

อัตรำตำมทีป่รำกฎในแผนอัตรำก ำลังสำมป ี(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่

แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนเทศบำล เงินค่ำครองชีพชั่วครำว เงิน

ค่ำตอบแทนพิเศษ เงินปรับเพิม่ส ำหรับคุณวุฒิ ให้แก่พนักงำนเทศบำล ตำม

ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล จังหวัดกำญจนบุรี และตำมอัตรำที่

กฎหมำยและระเบียบก ำหนด

เงินประจ ำต ำแหน่ง 126,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนเทศบำล ตำมประกำศคณะกรรมกำร

พนักงำนเทศบำลจังหวัดกำญจนบุรี และตำมอัตรำทีก่ฎหมำยและระเบียบก ำหนด

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,966,560 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทัว่ไปของ

หน่วยงำนนี ้ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดกำญจนบุรี และ

ตำมอัตรำทีก่ฎหมำยและระเบียบก ำหนด

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 115,680 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ให้แก่พนักงำนจ้ำง เงินค่ำครองชีพชั่วครำว ของ

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ของพนักงำนจ้ำงทัว่ไป ในหน่วยงำนนี ้ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดกำญจนบุรี  และตำมอัตรำทีก่ฎหมำยและ

ระเบียบก ำหนด

งบด าเนินงาน 1,776,300 บาท

ค่าตอบแทน 214,700 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซ้ือจัด

จ้ำง และกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

เป็นต้น ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 

กันยำยน 2561 หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำเช่ำบ้ำน 162,000 บำท

หนา้ : 3/33

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่

4) พ.ศ. 2562 ตำมหนังสืออ ำเภอท่ำมะกำ ที ่กจ0023.10/1932 ลงวันที่    7 

พฤษภำคม 2562

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 32,700 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ผู้บริหำรท้องถิ่น พนักงำน

เทศบำลและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้ ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 และหนังสือส่ังกำรต่ำงๆทีเ่กี่ยวข้อง

ค่าใชส้อย 793,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 220,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้แก่ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแก่

เทศบำล เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร และเข้ำเล่ม ,          ค่ำซักฟอก , ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล

, ค่ำระวำงบรรทุก , ค่ำเช่ำทรัพย์สิน(ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำ และเผยแพร่

ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ หรือส่ิงพิมพ์ต่ำง  ๆฯลฯ ค่ำธรรมเนียมและ

ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำ , ค่ำติดต้ังประปำ ,        ค่ำติดต้ังโทรศัพท ์,

ค่ำติดต้ังเคร่ืองรับสัญญำณต่ำง  ๆฯลฯ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นตำมบัญชี

จ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 10,000 บำท

 (1) ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้ังไว ้5,000.- บำท เพือ่จ่ำย

เป็นค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวเนื่องใน

กำรเล้ียงรับรอง และค่ำใช้จ่ำยอื่น ซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรอง เพือ่จ่ำย

เป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีม่ำนิเทศงำน ตรวจงำน หรือ

เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษำดูงำน โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ำยขำดสะสม 

หรือเงินทีผู้่อุทิศให้

      - เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน

รำงวัลประจ ำปี แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย

กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล

ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่น ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

หนา้ :  4/33 โดยต้ังจ่ำยตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย มท0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 

กรกฎำคม 2548 ประกอบกับหนังสือจังหวัดกำญจนบุรี ที ่0816.5/16711 ลง

วันที ่5 สิงหำคม 2548 และในปีงบประมำณ 2562 เทศบำลมีรำยได้ 

33,039,195.31 บำท รำยได้จริงทีน่ ำมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 17,284,098.31.-

บำท เมื่อค ำนวณร้อยละ 1 แล้วเป็นเงิน 172,841 บำท จึงต้ังจ่ำยไว้เพียง 

5,000.- บำท

(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเล้ียงรับรองประชุมสภำเทศบำล หรือคณะกรรมกำร หรือ

คณะอนุกรรมกำรต้ังไว้ 5,000.- บำท เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืมต่ำงๆ 

เคร่ืองใช้ในกำรเล้ียงรับรองและค่ำบริกำร ส ำหรับกำรเล้ียงรับรองในกำรประชุม

สภำท้องถิ่น หรือคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำรทีไ่ด้รับกำรแต่งต้ังตำม

กฎหมำย หรือตำมระเบียบ หรือหนังสือส่ังกำรของกระทรวงมหำดไทย หรือกำร

ประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือเอกชน รวมถึง

ผู้เข้ำร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กี่ยวข้องซ่ึงเข้ำร่วมประชุม โดยต้ังจ่ำยตำม

หนังสือกระทรวงมหำดไทย มท0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2548

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรท้องถิ่น 

สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนและลูกจ้ำงในหน่วยงำนนี้ ทีไ่ด้รับค ำส่ังให้เดินทำงไป

รำชกำร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำเช่ำทีพ่ักระหว่ำงเดินทำง 

รวมถึงค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ      ทีเ่กี่ยวข้องกับกำรเดินทำงไปรำชกำร และ

รำยละเอียดตำมบัญชีกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ 3,000 บำท

      - เพือ่ใช้จ่ำยเป็นค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พวงมำลำ พำนพุม่

เงินทอง ฯลฯ ส ำหรับวำงอนุเสำวรีย ์หรือใช้ในกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน

วโรกำสต่ำงๆ

โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังท้องถิ่น 450,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกำรเลือกต้ังท้องถิ่น และค่ำใช้จ่ำย

อื่นทีจ่ ำเป็น

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 82
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โครงกำรประชุมประชำคมท้องถิ่น 20,000 บำท

      - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรประชุมประชำคมท้องถิ่น และค่ำใช้จ่ำย

อื่นๆ ทีจ่ ำเป็น

      - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท0891.4/ว856 ลงวันที่   12 

มีนำคม 53

โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรปฎิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล 10,000 บำท

      - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท0810.3/ว1921 

ลงวันที่ 16 พฤษภำคม 2562

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 82

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำร

ปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น

      - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และเข้ำ

รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 86

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง  ๆของเทศบำลให้

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลำง รถจักรยำนยนต์ เคร่ืองตัด

หญ้ำ หอกระจำยข่ำว เคร่ืองถ่ำยเอกสำร  เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุ 401,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 70,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนต่ำงๆ เช่น กระดำษ เคร่ืองเขียน แฟ้ม แบบพิมพ์

ต่ำงๆ ของใช้ส ำนักงำน น้ ำด่ืมบริกำรประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร ธงชำติหรือธง

ตรำสัญลักษณ์ เพือ่ใช้ในงำนพิธีต่ำงๆ ฯลฯ รำยละเอียดตำมบัญชีจ ำแนกประเภท

รำยจ่ำย

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น ไม้กวำด ชุดถ้วยกำแฟ ช้อน ชำม แก้ว

น้ ำ น้ ำยำล้ำงจำน น้ ำยำถูพืน้ น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ ฯลฯ เพือ่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

รำยละเอียดตำมบัญชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

วัสดุก่อสร้ำง 10,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ สี แปรงทำสี ทินเนอร์ ท่อน้ ำ และ

อุปกรณ์ประปำ ฯลฯ ทรำย อิฐ หรือซีเมนต์บล๊อก ฯลฯ เพือ่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

รำยละเอียดตำมบัญชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
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วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 25,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุทีเ่กี่ยวข้องกับยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี 

ยำงนอก ยำงใน สำยไมล์ เพลำ ตลับลูกปืน น้ ำมันเบรค หม้อน้ ำรถยนต์ เบำะ

รถยนต์ ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ เพือ่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียดตำมบัญชี

จ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 250,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ เพือ่ใช้

ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง รถน้ ำอเนกประสงค์ และน้ ำมันเชื้อเพลิงชนิดเบนซิน

ส ำหรับเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ เคร่ืองพ่นหมอกควัน เคร่ืองพ่นสำรเคมี 

รถจักรยำนยนต์ เคร่ืองตัดหญ้ำของเทศบำล ฯลฯ เพือ่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

รำยละเอียดตำมบัญชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

วัสดุกำรเกษตร 1,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร ค่ำจัดซ้ือกล้ำพันธุไ์ม ้ค่ำจัดซ้ือปุย๋ น้ ำยำ

เคมีทำงกำรเกษตร กระถำง ต้นไม ้ฯลฯ เพือ่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียดตำม

บัญชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

   - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษเขียนโปสเตอร์ 

แถบบันทึกเสียงหรือภำพ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์

ส ำหรับบันทึกข้อมูลต่ำงๆ หรือหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ ์ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง 

เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ ์สำยเคเบิล แป้นพิมพ ์เมำส์ ฯลฯ 

หรือวัสดุต่ำงๆ  ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค 367,600 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 270,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับส ำนักงำนเทศบำลและอำคำรสถำนทีอ่ื่นๆ ทีอ่ยู่ใน

ควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบลหนองลำน

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 3,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำนทีใ่ช้ติดต่อรำชกำรของเทศบำลต ำบลหนองลำน

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 1,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ทีใ่ช้ในรำชกำรในส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำน
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 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต ค่ำบริกำรโดเมนเนม และพืน้ทีเ่ก็บข้อมูล

ออนไลน์ ไลน์เว็บไซด์ ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำล

ต ำบลหนองลำน

งบลงทุน

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 93,600 บำท
หนา้ :  7/33

92,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 92,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 22,000 บำท

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ชุด

      - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกน แกนหลัก (6 core) 

โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่

สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีทีต้่องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 

หน่วย

      - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory 

รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 9 MB  2 GB หรือ

      - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง

      - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำไม่น้อยกว่ำ 3ช่อง

      - มีแป้นพิมพ ์และเมำส์

      - มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย

  (3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพทีม่ีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำ

หลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB

      - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 

GB

      - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 

TB หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 

หน่วย

      - ม ีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 10,000 บำท

  เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 4 เคร่ือง

      - มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)

      - สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
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ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 60,000 บำท

   - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่ำง  ๆของเทศบำล เช่น 

รถยนต์ส่วนกลำง ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้ำงหรือทรัพย์สินใดของเทศบำลต ำบล   หนอง

ลำน

งบรายจ่ายอ่ืน 10,000 บาท

รายจ่ายอ่ืน 10,000 บาท

รำยจ่ำยอื่น

ค่ำจ้ำงทีป่รึกษำเพือ่ศึกษำวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนำระบบ 10,000 บำท

      - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงทีป่รึกษำเพือ่ศึกษำวิจัย ประเมินผล หรือ 

พัฒนำระบบ

งบเงินอุดหนุน 60,000 บาท
เงินอุดหนุน 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000 บำท

  อุดหนุนให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ

      - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรบริหำรอ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำนกำร

ปฏิบัติกำรร่วมฯ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นระดับอ ำเภอ อ ำเภอท่ำมะกำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564        ตำม

หนังสือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ ที ่กจ77001/284 ลงวันที่         1 

กรกฎำคม 2563

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 30,000 บำท

  อุดหนุนส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 20,000.- บำท

      - เพือ่ใช้จ่ำยตำมโครงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัด

กำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมหนังสือส ำนักงำนเหล่ำกำชำด

จังหวัดกำญจนบุรี ที ่ลช.กจ.ว.158/2563 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2563
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 อุดหนุนในกำรจัดกิจกรรมจัดกำรแข่งขันกีฬำและนันทนำกำร เพือ่ส่งเสริมให้

ประชำชนมีสุขภำพทีดี่ จังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 10,000.- บำท

      - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรขอรับเงินอุดหนุนในกำรจัดกิจกรรมจัดกำร

แข่งขันกีฬำ และนันทนำกำรเพือ่ส่งเสริมให้ประชำชนมีสุขภำพทีดี่ จังหวัด

กำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตำมหนังสืออ ำเภอท่ำมะกำ ที ่กจ

0023.10/ว3431 ลงวันที่ 11 สิงหำคม 2563

งานบริหารงานคลัง 2,464,400 บาท

งบบุคลากร 2,114,400 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,114,400 บาท

เงินเดือนพนักงำน 1,701,480 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิม่อื่นๆ ทีจ่่ำยควบกับ

เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่พนักงำนเทศบำล ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล จังหวัดกำญจนบุรี เร่ือง ก ำหนดหลักเกณฑ์ 

เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปี ส ำหรับพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง พนักงำนเทศบำล พ.ศ. 

2558 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2558

    - พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จ ำนวน

อัตรำตำมทีป่รำกฎในแผนอัตรำก ำลังสำมป ี(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่

แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนเทศบำล ตำมประกำศคณะกรรมกำร

พนักงำนเทศบำลจังหวัดกำญจนบุรี และตำมอัตรำทีก่ฎหมำยและระเบียบก ำหนด

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 250,920 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ พร้อมเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงในหน่วยงำนนี้

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทัว่ไปของ

หน่วยงำนนี ้ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดกำญจนบุรี และ

ตำมอัตรำทีก่ฎหมำยและระเบียบก ำหนด
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เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ให้แก่พนักงำนจ้ำง เงินค่ำครองชีพชั่วครำว ของ

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ของพนักงำนจ้ำงทัว่ไป ในหน่วยงำนนี ้ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดกำญจนบุรี  และตำมอัตรำทีก่ฎหมำยและ

ระเบียบก ำหนด

งบด าเนินงาน 340,000 บาท

ค่าตอบแทน 185,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซ้ือจัด

จ้ำง และกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

เป็นต้น ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 

กันยำยน 2561 หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรค่ำเช่ำบ้ำน 150,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่

4) พ.ศ. 2562 ตำมหนังสืออ ำเภอท่ำมะกำ ที ่กจ0023.10/1932 ลงวันที่ 7 

พฤษภำคม 2562

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 30,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ผู้บริหำรท้องถิ่น พนักงำน

เทศบำลและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้ ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 และหนังสือส่ังกำรต่ำงๆทีเ่กี่ยวข้อง

ค่าใชส้อย 95,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 50,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้แก่ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแก่

เทศบำล เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร และเข้ำเล่ม , ค่ำซักฟอก , ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล, ค่ำ

ระวำงบรรทุก ,ค่ำเช่ำทรัพย์สิน(ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำ และเผยแพร่ข่ำง

ทำงวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ หรือส่ิงพิมพ์ต่ำง  ๆฯลฯ ค่ำธรรมเนียมและ

ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำ , ค่ำติดต้ังประปำ ,ค่ำติดต้ังโทรศัพท ์,ค่ำติดต้ัง

เคร่ืองรับสัญญำณต่ำงๆ ฯลฯ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ทีจ่ ำเป็นตำมบัญชีจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำย
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนและลูกจ้ำงใน

หน่วยงำนนี ้ทีไ่ด้รับค ำส่ังให้เดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำ

พำหนะเดินทำง ค่ำเช่ำทีพ่ักระหว่ำงเดินทำง รวมถึงค่ำลงทะเบียนต่ำงๆทีเ่กี่ยวข้อง

กับกำรเดินทำงไปรำชกำร และรำยละเอียดตำมบัญชีกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 15,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง  ๆของหน่วยงำนนี ้ให้

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้ำอี้

ค่าวัสดุ 55,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุส ำนักงำนต่ำงๆ และเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ต่ำงๆ เช่น 

กระดำษ ปำกกำ ดินสอ หมึกโรเนียว และอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ รำยละเอียดตำม

บัญชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์

ส ำหรับบันทึกข้อมูลต่ำงๆ หรือหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ ์ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง 

เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ ์สำยเคเบิล แป้นพิมพ ์เมำส์ หรือ

วัสดุต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ รำยละเอียดตำมบัญชีจ ำแนกประเภท

รำยจ่ำย

ค่าสาธารณูปโภค 5,000 บาท

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 5,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ทีใ่ช้ในรำชกำรในส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำน

งบลงทุน 10,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 10,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ 10,000 บำท

  เคร่ืองส ำรองไฟ จ ำนวน 4 เคร่ือง

      - มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)

      - สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที



วนัทีพ่มิพ ์: 24/8/2563  16:15:35

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 115,000 บาท

หนา้ :  12/33

งบด าเนินงาน 115,000 บาท

ค่าใชส้อย 115,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ 15,000 บำท

      - เพือ่ใช้จ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีจ่ ำเป็น 

ฯลฯ

      - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยำยน 2557

      - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.4/ ว661 ลงวันที่ 9 มีนำคม 2561

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 83

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 15,000 บำท

  โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์

      - เพือ่ใช้จ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีจ่ ำเป็น 

ฯลฯ

      - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยำยน 2557

      - เป็นไปตำมหนังสืกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.4/ ว661 ลงวันที่ 9 มีนำคม 2561

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 83

โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 20,000 บำท

      - เพือ่ใช้จ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีจ่ ำเป็น 

ฯลฯ

      - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร

จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 83
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โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติเทศบำลต ำบลหนองลำน 65,000 บำท
หนา้ :  13/33

      - เพือ่ใช้จ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีจ่ ำเป็น 

ฯลฯ

      - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

      - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท0229/ว7367 ลง

วันที ่4 ธันวำคม 2562

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 2,568,960 บาท

      -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท0808.2/ว5329 ลงวันที่ 26 

ธันวำคม 2562

      - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภำพันธุ ์2563

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)(ฉบับเพิม่เติม ฉบับที1่)

งบบุคลากร 2,544,960 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,544,960 บาท

เงินเดือนพนักงำน 1,562,160 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิม่อื่นๆ ทีจ่่ำยควบกับ

เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่พนักงำนเทศบำล ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล จังหวัดกำญจนบุรี เร่ือง ก ำหนดหลักเกณฑ์ 

เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปี ส ำหรับพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง พนักงำนเทศบำล พ.ศ. 

2558 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2558

    - พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จ ำนวน

อัตรำตำมทีป่รำกฎในแผนอัตรำก ำลังสำมป ี(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่

แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 134,400 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนเทศบำล เงินค่ำครองชีพชั่วครำว 

เงินค่ำตอบแทนพิเศษ เงินปรับเพิม่ส ำหรับคุณวุฒิ ให้แก่พนักงำนเทศบำล ตำม

ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล จังหวัดกำญจนบุรี และตำมอัตรำที่

กฎหมำยและระเบียบก ำหนด



วนัทีพ่มิพ ์: 24/8/2563  16:15:35

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

หนา้ :  14/33

เงินวิทยฐำนะ 218,400 บำท

      -เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำวิทยำฐำนะ ครูผู้ดูแลเด็ก ในหน่วยงำนนี้

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 618,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทัว่ไป

ของหน่วยงำนนี ้ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดกำญจนบุรี 

และตำมอัตรำทีก่ฎหมำยและระเบียบก ำหนด

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ให้แก่พนักงำนจ้ำง เงินค่ำครองชีพชั่วครำว ของ

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ของพนักงำนจ้ำงทัว่ไป ในหน่วยงำนนี ้ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดกำญจนบุรี  และตำมอัตรำทีก่ฎหมำยและ

ระเบียบก ำหนด

งบด าเนินงาน 24,000 บาท

ค่าตอบแทน 24,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 24,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ผู้บริหำรท้องถิ่น พนักงำน

เทศบำลและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้ ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 และหนังสือส่ังกำรต่ำงๆทีเ่กี่ยวข้อง

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,275,400 บาท

งบด าเนินงาน 2,573,600 บาท

ค่าใชส้อย 1,119,100 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 30,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้บุคคลภำยนอกท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด

แก่เทศบำล เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม ค่ำส ำรวจข้อมูล ค่ำจัดท ำส่ือ

ประชำสัมพันธ ์หรือส่ือพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ฯลฯ ตลอดจน

ค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็น เช่น ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ เป็นไปตำมบัญชี

จ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำเพือ่เป็นกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนรำยหัว

212,500 บำท

      - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยส่ือกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรศึกษำ และเคร่ืองเล่น

พัฒนำกำรเด็ก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น

      - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 90

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำเพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยใน

กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

79,100 บำท

      - เพือ่เป็นค่ำหนังสือเรียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีจ่ ำเป็น

      - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 90

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำเพือ่เป็นค่ำอำหำร

กลำงวัน

612,500 บำท

      - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยจัดหำอำหำรกลำงวันให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ

เทศบำลต ำบลหนองลำน ประจ ำภำคเรียนที ่2/2563 และประจ ำภำคเรียนที ่

1/2564

      - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 91

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัมนำศักยภำพครู/ผู้ดูแลเด็ก ศพด. 30,000 บำท

      - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เป็น

ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำทีพ่ัก ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ฯลฯ

      - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยจ่ำยในกำรฝึกอบรม 

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 89

ค่ำเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนและลูกจ้ำงใน

หน่วยงำนนี ้ทีไ่ด้รับค ำส่ังให้เดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำ

พำหนะเดินทำง ค่ำเช่ำทีพ่ักระหว่ำงเดินทำง รวมถึงค่ำลงทะเบียบต่ำงๆทีเ่กี่ยวข้อง

กับกำรเดินทำงไปรำชกำร และรำยละเอียดตำมบัญชีกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
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จ ำนวน
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โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กรอบด้ำนค้นหำประสบกำรณ์รอบตัว 30,000 บำท

      - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กรอบด้ำน ค้นหำ

ประสงกำรณ์รอบตัว และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีจ่ ำเป็น

      - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 91

โครงกำรสำนรักสำนสัมพันธ์ระหว่ำงแม่ลูก 15,000 บำท

      - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรสำนรักสำนสัมพันธ์ระหว่ำงแม่ลูก และ

ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีจ่ ำเป็น

      - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 88

โครงกำรส ำหรับพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูทีสั่งกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูทีสั่งกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 

0816.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 91

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง  ๆของหน่วยงำน ให้

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้ำอี ้ฯลฯ

ค่าวัสดุ 1,370,000 บาท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น ไม้กวำด ชุดถ้วยกำแฟ 

ช้อน ชำม แก้ว ถังน้ ำ แป้ง สบู่ ยำสีฟัน น้ ำยำล้ำงจำน น้ ำยำถูพืน้ และอื่นๆ เพือ่ใช้

ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองลำน ฯลฯ รำยละเอียดตำมบัญชีจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำย
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ค่ำอำหำรเสริม (นม) 1,310,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือนมให้แก่นักเรียนในเขตพืน้ทีต่ ำบลหนองลำน จ ำนวน 

4 โรงเรียน ได้แก ่โรงเรียนวัดหนองลำน โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น โรงเรียนบ้ำน

จันทร์ลำดวิทยำ โรงเรียนวัดดำปำนนิมิต มิตรภำพที1่42 และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

เทศบำลต ำบลหนองลำน

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 92

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุทีเ่กี่ยวข้องกับยำนพำหนะและขนส่ง เช่น 

แบตเตอร่ี ยำงนอก ยำงใน สำยไมล์ เพลำ ตลับลูกปืน น้ ำมันเบรค หม้อน้ ำรถยนต์ 

เบำะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ รำยละเอียดตำมบัญชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์

ส ำหรับบันทึกข้อมูลต่ำงๆ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ ์ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง 

เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ ์สำยเคเบิล แป้นพิมพ ์เมำส์ หรือ

วัสดุต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ รำยละเอียดตำมบัญชีจ ำแนกประเภท

รำยจ่ำย

ค่าสาธารณูปโภค 84,500 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 75,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนอง

ลำน และอำคำรสถำนทีอ่ื่นๆ ทีอ่ยู่ในควำมรับผิดชอบของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

เทศบำลต ำบลหนองลำน

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 1,500 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองลำนที่

ใช้ติดต่อรำชกำร
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 8,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล

ต ำบลหนองลำน

งบลงทุน 209,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 209,800 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
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จัดซ้ือตู้เหล็ก 11,000 บำท
หนา้ :  18/33

  จัดซ้ือตู้เหล็ก  จ ำนวน 2  ตู้

      - 10.41.1 แบบ 2 บำน

         (1) มีมือจับชนิดบิด            

         (2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น            

         (3) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 160,000 บำท

      - เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือพร้อมติดต้ังหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000 - 400/230 

โวลท์ ขนำด100 เควีเอ จ ำนวน 1 เคร่ือง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส ำหรับงำนประมวลผลุ 22,000 บำท

  จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 1 เคร่ือง

      - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกน แกนหลัก (4 core) 

จ ำนวน 1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้

         (1) ในกรณีทีม่ีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำน

ไม่น้อยกว่ำ 2.3 GHz มีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก (Graphics Processing 

Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ

      
   (2) ในกรณีทีม่ีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB  ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำนไม่น้อย

กว่ำ 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีทีต้่องใช้

ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง 

  - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ       1 

TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 

หน่วย
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จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer)  จ ำนวน 2 เคร่ือง

16,800 บำท

หนา้ :  19/33

      - เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์(Ink 

Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต

      - เป็นอุปกรณ์ทีม่ีควำมสำมำรถเป็น Printer Copier , Scanner และ Fax 

ภำยในเคร่ืองเดียว

      - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi

      - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำ ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำ/

นำท ี(ppm) หรือ 8 ภำพ/นำที

    

งบเงินอุดหนุน 2,492,000 บาท

เงินอุดหนุน 2,492,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

  - มีจอภำพทีร่องรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 pixel และมีขนำด

ไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว

      - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง

      - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง

      - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง

      - สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

Bluetooth

  - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำ/นำท(ีppm) 

หรือ 5 ภำพ/นำที

      - สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำว  ด ำ  สี) ได้

      - มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 600 dpi

      - มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

      - สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทัง้สีและขำวด ำ

      - สำมำรถถ่ำยส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ
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เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 2,492,000 บำท

          (1) โครงกำรอำหำรกลำงวันให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในเขตพืน้ทีต่ ำบล

หนองลำน จ ำนวน  4 โรงเรียน ได้แก ่โรงเรียนวัดดำปำนนิมิตมิตรภำพที ่142  

โรงเรียนวัดหนองลำน โรงเรียนบ้ำนจันทร์ลำดวิทยำ โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 

จ ำนวน 2,232,000.- บำท

         - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท0816.2/ ว

3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561

    

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 396,000 บาท

งบด าเนินงาน 396,000 บาท

ค่าตอบแทน 120,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 120,000 บำท

ค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น

     - เพือ่เป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำน หรือเวลำทีเ่สียไป เพือ่สนับสนุนกำร

ปฏิบัติหน้ำทีใ่นกำรดูแลผู้สูงอำยุทีม่ีภำวะพึง่พิง ได้แก ่อำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นที่

มีภูมิล ำเนำอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีใ่กล้เคียง ทีไ่ด้รับค ำส่ังช่วย

สนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำทีใ่นกำรดูแลผู้สูงอำยุทีม่ีภำวะพึง่พิงจำกผู้บริหำรท้องถิ่น

    

        (2) อุดหนุนโรงเรียนดำปำนนิมิตมิตรภำพที ่142

         - โครงกำรสร้ำงเสริมควำมรู้ด้ำนนำฎศิลป์เพือ่สืบสำนวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จ ำนวน 180,000.- บำท

       - โครงกำรกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 10,000.- บำท

        (3) อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองลำน 

       - โครงกำรกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 10,000.- บำท

         - โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนภำยในต ำบลหนองลำน จ ำนวน 

40,000.- บำท

        
      (4) อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนจันทร์ลำด

         - โครงกำรกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 10,000.- บำท

      (5) อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น

         - โครงกำรกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 10,000.- บำท

      - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

355,000 บาท

หนา้ :  21/33

ค่าใชส้อย 266,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 216,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้บุคคลภำยนอกท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด

แก่เทศบำล เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม ค่ำส ำรวจข้อมูล ค่ำจัดท ำส่ือ

ประชำสัมพันธ ์หรือส่ือพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ฯลฯ ตลอดจน

ค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็น เช่น ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ เป็นไปตำมบัญชี

จ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง  ๆของหน่วยงำนนี ้

ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้ำอี้

ค่าวัสดุ 10,000 บาท

งบด าเนินงาน 120,000 บาท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000 บำท

    -  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือถังขยะส ำหรับครัวเรือนในเขตเทศบำล

ค่าใชส้อย 120,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน "จังหวัดสะอำด" 30,000 บำท

      - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน "จังหวัด

สะอำด" และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 74

  - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย พ.ศ.2562

      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ

กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557

      - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท0819.2/ว6290 ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2562

      - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ ์

2563

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (ฉบับเพิม่เติม ฉบับที ่

3) หน้ำ 13

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

5,000 บำท

      - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและระงับโรคติดต่อ ,โรคอุบัติใหม ่หรือโรค

อุบัติซ้ ำ เช่น กำรป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ2019(โควิด-19) 

และกำรป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น

      - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท0808.2/ว2120 ลง

วันที ่9 เม.ย. 2563

  

หนา้ :  22/33

โครงกำรรณรงค์กำรป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 70,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ

      - เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมจนถึงฉบับที ่13 

พ.ศ. 2552

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 74

โครงกำรรณรงค์ควบคุมประชำกรสุนัข-แมว 10,000 บำท

      - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ควบคุมประชำกรสุนัขและแมว และ

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีจ่ ำเป็นฯลฯ

      - เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมจนถึงฉบับที ่13 

พ.ศ.2552 พรบ.โรคพิษสุนัขบ้ำ พ.ศ.2535  ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ืองชื่อ

โรคติดต่อต้องแจ้งควำมก ำหนดโรคพิษสุนัขบ้ำเป็นโรคติดต่อ

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 74

    - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท0819.3/ว1375 ลง

วันที ่8 พ.ค. 2563

      - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท0808.2/ว1433 

ลงวันที่ 14 พ.ค. 2563

      - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท0808.2/ว2787 ลงวันที่ 15 

พ.ค. 2563

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (ฉบับเพิม่เติม ฉบับที ่

3) หน้ำ 13

โครงกำรป้องกันและระงับโรคติดต่อ, โรคอุบัติใหม,่ โรคอุบัติซ้ ำ
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

หนา้ :  23/33

5,000 บำท

      - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ฝุ่นละออง

ขนำดเล็ก PM2.5

      - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท0624/ว7552 ลง

วันที ่13 ธ.ค. 62

งบเงินอุดหนุน 235,000 บาท

เงินอุดหนุน 235,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 160,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ส ำหรับกำรด ำเนินงำน

ตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตร์

จำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรม

พระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี

75,000 บำท

         - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว ์และขึ้นทะเบียนสัตว ์และจ่ำย

เป็นค่ำส ำรวจสุนัขและแมว และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ

      - เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมจนถึง ฉบับที ่13 

พรบ.โรคพิษสุนัขบ้ำ พ.ศ.2535  ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ืองชื่อโรคติดต่อ

ต้องแจ้งควำมก ำหนดโรคพิษสุนัขบ้ำเป็นโรคติดต่อ

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 74

      - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท0211.5/ว0503 ลงวันที่    24 

ม.ค. 2563

      - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท0808.2/ว0533 ลงวันที ่   27 

ม.ค. 2563

      - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท0804.5/ว0924 ลงวันที ่   12 

ก.พ. 2563

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (ฉบับเพิม่เติม     ฉบับ

ที ่3) หน้ำ 13

โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคทำงเดินหำยใจภัยฝุ่นละออง
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

หนา้ :  24/33

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 84,000 บาท

งบด าเนินงาน 84,000 บาท

ค่าใชส้อย 84,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนคนพิกำรปฎิบัติงำนภำยในเทศบำลต ำบลหนองลำน 84,000 บำท

      - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำคนงำนทีป่ฏิบัติงำนศูนย์พัฒนำคุณภำพ

ชีวิต และส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุต ำบลหนองลำน

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 1,706,680 บาท

งบบุคลากร 1,048,680 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,048,680 บาท

เงินเดือนพนักงำน 690,360 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิม่อื่นๆ ทีจ่่ำยควบกับ

เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่พนักงำนเทศบำล ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล จังหวัดกำญจนบุรี เร่ือง ก ำหนดหลักเกณฑ์ 

เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปี ส ำหรับพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง พนักงำนเทศบำล พ.ศ. 

2558 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2558

    - พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จ ำนวน

อัตรำตำมทีป่รำกฎในแผนอัตรำก ำลังสำมป ี(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่

แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนเทศบำล ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดกำญจนบุรี และตำมอัตรำทีก่ฎหมำยและ

ระเบียบก ำหนด

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 304,320 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทัว่ไป

ของหน่วยงำนนี ้ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดกำญจนบุรี 

และตำมอัตรำทีก่ฎหมำยและระเบียบก ำหนด
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

หนา้ :  25/33

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ให้แก่พนักงำนจ้ำง เงินค่ำครองชีพชั่วครำว ของ

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ของพนักงำนจ้ำงทัว่ไป ในหน่วยงำนนี ้ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดกำญจนบุรี  และตำมอัตรำทีก่ฎหมำยและ

ระเบียบก ำหนด

งบด าเนินงาน 623,000 บาท

ค่าตอบแทน 133,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซ้ือจัด

จ้ำง และกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

เป็นต้น ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 

กันยำยน 2561 หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร

      - เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน

รำงวัลประจ ำปี แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย

กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล

ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่น ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่ำเช่ำบ้ำน 108,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่

4) พ.ศ. 2562 ตำมหนังสืออ ำเภอท่ำมะกำ ที ่กจ0023.10/1932 ลงวันที่ 7 

พฤษภำคม 2562

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ผู้บริหำรท้องถิ่น พนักงำน

เทศบำลและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้ ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 และหนังสือส่ังกำรต่ำงๆทีเ่กี่ยวข้อง
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ค่าใชส้อย 125,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 20,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้แก่ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแก่

เทศบำล เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร และเข้ำเล่ม , ค่ำซักฟอก , ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล, ค่ำ

ระวำงบรรทุก ,ค่ำเช่ำทรัพย์สิน(ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำ และเผยแพร่ข่ำว

ทำงวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ หรือส่ิงพิมพ์ต่ำง  ๆฯลฯ ค่ำธรรมเนียมและ

ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำ , ค่ำติดต้ังประปำ ,ค่ำติดต้ังโทรศัพท ์,ค่ำติดต้ัง

เคร่ืองรับสัญญำณต่ำงๆ ฯลฯ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ทีจ่ ำเป็นตำมบัญชีจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนและลูกจ้ำงใน

หน่วยงำนนี ้ทีไ่ด้รับค ำส่ังให้เดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำ

พำหนะเดินทำง ค่ำเช่ำทีพ่ักระหว่ำงเดินทำง รวมถึงค่ำลงทะเบียนต่ำงๆทีเ่กี่ยวข้อง

กับกำรเดินทำงไปรำชกำร และรำยละเอียดตำมบัญชีกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000 บำท

   - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง  ๆของหน่วยงำนนี ้ให้

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้ำอี ้ฯลฯ

ค่าวัสดุ 365,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุส ำนักงำนต่ำงๆ และเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ต่ำงๆ 

เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ หมึกโรเนียว และอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ รำยละเอียด

ตำมบัญชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 200,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเพือ่ใช้ซ่อมแซมภำยในอำคำร 

และซ่อมไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะ เช่น โคมไฟฟ้ำ หลอดไฟ บัลลำส สำยไฟ ปล๊ัก 

และอื่นๆ รำยละเอียดตำมบัญชีกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย ทีจ่ ำเป็นต้องใช้ใน

หน่วยงำนนี้



วนัทีพ่มิพ ์: 24/8/2563  16:15:35

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

หนา้ :  27/33

วัสดุก่อสร้ำง 50,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ สี แปรงทำสี ทินเนอร์ ท่อน้ ำ 

และอุปกรณ์ประปำ ฯลฯ ทรำย อิฐ หรือซีเมนต์บล๊อก ฯลฯ เพือ่ใช้ในกำร

ปฏิบัติงำน รำยละเอียดตำมบัญชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย ทีจ่ะเป็นต้องใช้ใน

หน่วยงำนนี้

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุทีเ่กี่ยวข้องกับยำนพำหนะและขนส่ง เช่น 

แบตเตอร่ี ยำงนอก ยำงใน สำยไมล์ เพลำ ตลับลูกปืน น้ ำมันเบรค หม้อน้ ำรถยนต์ 

เบำะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ รำยละเอียดตำมบัญชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง และน้ ำมันหล่อล่ืน ทีใ่ช้กับยำนพำหนะของ

หน่วยงำนนี ้เช่น น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเกียร์ น้ ำมันเฟืองท้ำย เพือ่ใช้

ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง ฯลฯ รำยละเอียดตำมบัญชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์

ส ำหรับบันทึกข้อมูลต่ำงๆ หรือหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ ์ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง 

เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิส์ หมึกพิมพ ์สำยเคเบิล แป้นพิมพ ์เมำส์ ฯลฯ 

หรือวัสดุต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

งบลงทุน 35,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 35,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ 5,000 บำท

      - มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)

      - สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่ำง  ๆของเทศบำล เช่น 

รถยนต์ส่วนกลำง ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้ำงหรือทรัพย์สินใดของเทศบำลต ำบล   หนอง

ลำน
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งานไฟฟ้าถนน 1,880,000 บาท

งบลงทุน 1,880,000 บาท

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 1,880,000 บาท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่5 บ้ำนรำงหว้ำ บริเวณบ้ำน    นำย

ชีพ เอมทอง

497,000 บำท

ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 263 เมตร หนำ 0.15 เมตร พืน้ทีผิ่วจรำจร   ไม่

น้อยกว่ำ 1,052 ตำรำงเมตร 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่5 บ้ำนรำงหว้ำ บริเวณบ้ำน   นำย

เทิดชัย ค ำจันทร์

198,000 บำท

ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 105 เมตร  หนำ 0.15 เมตร พืน้ทีผิ่วจรำจร   ไม่

น้อยกว่ำ 420 ตำรำงเมตร

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่7 บ้ำนอยู่เจริญ บริเวณ        ข้ำง

ส ำนักงำนฝีมือแรงงำนจังหวัดกำญจนบุรี

190,000 บำท

ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 70.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร พืน้ทีผิ่วจรำจรไม่

น้อยกว่ำ 420 ตำรำงเมตร

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่7 บ้ำนอยู่เจริญ บริเวณบ้ำน   นำย

นะ ฮงชัย

497,000 บำท

ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 263 เมตร  หนำ 0.15 เมตร พืน้ทีผิ่วจรำจรไม่

น้อยกว่ำ 1,052 ตำรำงเมตร 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่7 บ้ำนอยู่เจริญ บริเวณบ้ำน    

นำยสมศักด์ิ วนิชกุลพิทักษ์

498,000 บำท

ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 182 เมตร  หนำ 0.15 เมตร พืน้ทีผิ่วจรำจร  ไม่

น้อยกว่ำ 1,092 ตำรำงเมตร
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แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 338,000 บาท

งบด าเนินงาน 338,000 บาท

ค่าใชส้อย 338,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรพัฒนำศักยภำพและส่งเสริมคุณภำพชีวิตนักเรียนผู้สุงอำยุเทศบำลต ำบล

หนองลำน

90,000 บำท

      - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น

      - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (ฉบับเพิม่เติม   ฉบับที ่

3) หน้ำ 14

โครงกำรพัฒนำศักยภำพเศรษฐกิจน ำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน 20,000 บำท

      -เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น

      -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน

กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งเสริมกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (ฉบับเพิม่เติม ฉบับที ่

3) หน้ำ 14 

โครงกำรศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุต ำบลหนองลำน 

(โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลหนองลำน)

168,000 บำท

      - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น

      - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 76
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โครงกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพผู้เล้ียงไก่พืน้เมือง 30,000 บำท

      - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น

      - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (ฉบับเพิม่เติม ฉบับที ่

3) หน้ำ 11

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสภำเด็กและเยำวชนเทศบำลต ำบลหนองลำน 30,000 บำท

         -เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น

         -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งเสริมกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 210,000 บาท

งบด าเนินงาน 210,000 บาท

ค่าใชส้อย 210,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 50,000 บำท

   โครงกำรจัดงำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ  ต้ังไว ้30,000 บำท 

      - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรจัดงำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ และ

ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีจ่ ำเป็น

      - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

 
    - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 95

  โครงกำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ  พระเจ้ำอยู่หัว ต้ัง

ไว ้20,000 บำท เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีจ่ ำเป็น

    - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

    - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 95
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรคนดีวิถีพุทธ 40,000 บำท

      - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรคนดีวิถีพุทธ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่

จ ำเป็น

      - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 95

โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง 20,000 บำท

      - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง และ

ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีจ่ ำเป็น

      - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 95

โครงกำรจัดงำนวันผู้สูงอำยุแห่งชำติและประเพณีสงกรำนต์ 100,000 บำท

      - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรจัดงำนวันผู้สูงอำยุแห่งชำติและ

ประเพณีสงกรำนต์ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำจัดตกแต่งสถำนที ่และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น

      - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

      - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 95
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง 8,869,420 บาท

หนา้ :  32/33

งบกลาง 8,869,420 บาท

งบกลาง 8,869,420 บาท

ค่ำช ำระหนี้เงินต้น 527,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำช ำระหนี้เงินกู้ธนำคำรตำมโครงกำรก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองลำน วงเงินตำมสัญญำกู้เงิน จ ำนวน 5,000,000.- 

บำท ก ำหนดระยะเวลำช ำระหนี้เงินกู้ 10 ป ีด ำเนินกำรภำยใต้หลักเกณฑ์หนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท0808.3/ว4325 เร่ืองหลักเกณฑ์ในกำร

พิจำรณำกำรขอกู้เงิน ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล และเมืองพัทยำ ลง

วันที ่23 พฤศจิกำยน 2554

ค่ำช ำระดอกเบีย้ 50,200 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำช ำระหนี้เงินกู้ธนำคำรตำมโครงกำรก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองลำน วงเงินตำมสัญญำกู้เงิน จ ำนวน 5,000,000.- 

บำท ก ำหนดระยะเวลำช ำระหนี้เงินกู้ 10 ป ีด ำเนินกำรภำยใต้หลักเกณฑ์หนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท0808.3/ว4325 เร่ืองหลักเกณฑ์ในกำร

พิจำรณำกำรขอกู้เงิน ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล และเมืองพัทยำ ลง

วันที ่23 พฤศจิกำยน 2554

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 145,550 บำท

  - เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง, ครูผู้ดูแลเด็ก

เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 6,210,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นเบีย้ยังชีพให้กับผู้สูงอำยุต ำบลหนองลำน ทีม่ีอำยุ 60 ปีบริบูรณ์

ขึ้นไป ทีม่ีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์

กำรจ่ำยเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้

ขอขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบีย้ยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว

เบีย้ยังชีพคนพิกำร 1,290,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นเบีย้ยังชีพให้กับคนพิกำร ทีม่ีสิทธิตำมหลักเกณฑ์ทีก่ ำหนด ทีไ่ด้

แสดงควำมจ ำนงโดยกำรขอขึ้นทะเบียนเพือ่ขอรับเงินเบีย้ยังชีพคนพิกำรกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิกำรจะมีสิทธิได้รับเบีย้ควำมพิกำร คน

ละ 800 บำท/เดือน 
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เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นเบีย้ยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ ทีแ่พทย์ได้รับรองและท ำกำร

วินิจฉัย และมีควำมเป็นอยู่ยำกจน หรือถูกทอดทิง้ขำดกำรอุปกำระดูแล ไม่

สำมำรถประกอบอำชีพเล้ียงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ทีม่ีสิทธิจะได้รับเบีย้ยังชีพ

คนละ 500 บำท/เดือน ครบทัง้ 12 เดือน

ส ำรองจ่ำย 67,370 บำท

      - เพือ่ไว้ใช้จ่ำยในกรณีเผชิญเหตุสำธำรณภัยตลอดป ีและให้น ำเงินส ำรองจ่ำย

ไปใช้จ่ำยเพือ่กรณีฉุกเฉินทีม่ีสำธำรณภัยเกิดขึ้น หรือกำรบรรเทำปัญหำเดือดร้อน

ของประชำชนเป็นส่วนรวมเท่ำนั้น เช่น กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย น้ ำป่ำ

ไหลหลำก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนำว วำตภัย อัคคีภัย ไฟป่ำและหมอกควัน 

และโรคติดต่อ รวมถึงสำธำรณภัยอื่นๆ 

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,300 บำท

340,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พระรำชบัญญัติเงินทดแทน 

(ฉบับที2่ พ.ศ. 2561)

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 209,000 บำท

      - เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(กบท.) ประจ ำป ี2564 

      (1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่น ต้ังไว ้180,000.- 

บำท เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสุขภำพต ำบลหนองลำน

      (2) ค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย ต้ังไว ้29,000.- บำท เพือ่จ่ำย

เป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541 ข้อ 16 (ตำมกำรแก้ไขข้อบังคับ 

ส.ท.ท.  พ.ศ.2543) โดยให้ต้ังจ่ำยอัตรำร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรำยรับจริงในปี

ทีล่่วงหน้ำ (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ำยขำดจำกเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ และเงิน

อุดหนุนจำกรัฐบำล) ทัง้นี้ไม่เกิดเจ็ดแสนหน้ำหมื่นบำท ในปีงบประมำณ 2562 

เทศบำลมีรำยรับจริงของงบประมำณทัว่ไปทัง้ส้ิน 52,043,795.31 บำท เงิน

อุดหนุนทัว่ไป และเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ จ ำนวน 34,759,692 บำท คงเหลือ

รำยรับจริงทีจ่ะน ำไปค ำนวณเป็นเงิน 17,284,098 บำท เมื่อค ำนวณร้อยละ 1/6 

แล้ว เทศบำลต้องจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุง ส.ท.ท. จ ำนวน  28,864.44บำท จึงต้ังจ่ำยไว ้

29,000.- บำท

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)


